
 
Kære pårørende 

Selvom om det nu bliver forår, der bliver åbnet mere og mere op for landet, og 

flere mennesker bliver vaccineret, er det meget vigtigt at huske på, at covid-

virussen stadig er iblandt os. 

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler, at selvom man er 

vaccineret, skal man fortsat følge Sundhedsstyrelsens råd. Det vil sige holde 

afstand, spritte af, undgå håndtryk og kram, hoste i ærmet og alle de andre gode 

råd, som er med til at forebygge smitte. Vaccinerne er ikke 100 % effektive, og 

man ved ikke endnu, om vaccinationen sikrer, at den vaccinerede ikke bærer virus og dermed kan 

smitte videre. Det er så vigtigt, at vi holder fast nu, så vi kan få virussen til livs. 

Ud over de allerede nævnte anbefalinger gælder det ligeledes fortsat at: 
 

 Besøg kan foregå i beboerens bolig eller i besøgsrummet. Det kan ikke foregå på 
fællesarealer. Besøgende skal gå direkte til og fra boligen/besøgsrummet og ikke opholde 
sig på fællesarealer.  

 Ansigtsværnemidler ved indgang og gangarealer er et krav, men det anbefales at 
besøgende bærer ansigtsværnemidler under hele besøget. 

 Host/nys i dit ærme. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 

 Der udføres håndhygiejne ved indgang og udgang. Den besøgende opfordres til at berøre 
så få møbler, ting etc. som muligt under besøget. 

 Berørte kontaktflader rengøres ved endt besøg (der står i lejligheden en kurv med remedier 
hertil).  

 

Vi vil gerne sige stor tak for at I alle har været rigtig gode til at overholde restriktionerne indtil videre 

– fortsæt endelig med det    

På Østervang er vi en del af et projekt, hvor der arbejdes på at få en generationssti som skal gå 
igennem Klovborg. Det er et omfattende projekt, hvor flere foreninger og institutioner fra Klovborg 
er involveret blandt andet friskolen, Klovborg Ungdoms Forening, FDF, lokal- og udviklingsrådet og 
flere andre. Stien vil blive markeret med flere ”stoppesteder”, hvor der placeres forskellige ting, der 
kan få folk til at stoppe op og mødes og få en god snak. Meget gerne på tværs af generationer. 
 
På Østervang arbejder vi på at få et ”stoppested” med bondegårdsdyr af glasfiber foran 
plejecenteret. Dette skal medvirke til at skabe liv og samtaleemner for vores beboere samt bidrage 
til meningsfuld beskæftigelse, tilknytning, inklusion, trøst og identitet. Vi har mange gamle 
landmænd/koner på Østervang, og for dem kan det blive en stor oplevelse at se de livagtige 
bondegårds-dyr og ikke mindst opleve besøgende børn lege med dem.  
Et afgørende startskud for projektet er at søge penge fra Realdanias fond Underværker og der er 
brug for mindst 500 stemmer for at komme i betragtning. Så hvis I vil støtte op om projektet vil vi 
meget gerne bede om jeres hjælp til at afgive en stemme, så vi har større chance for at få bevilget 
midler til projektet. Dette kan gøres på: 
https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/generationsstien-i-klovborg  

Man kan også søge på google: underværker Klovborg 
 
I kan også læse mere om projektet: https://hsfo.dk/artikel/plejecenter-vil-skabe-kunstig-dyrepark 
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Nu skriver kalenderen forår, 

solen skinner og fuglene 

synger og vi kan komme 

lidt mere ud.  

Dagene går med de vante 

aktiviteter som det nu kan 

lade sig gøre med 

hensynstagen til Corona; 

gåture, wellness, 

bevægelse og boldspil, 

besøg af børnehaven, spil, 

dans og musik ved touch 

and play skærmen samt 

helt almindelig meningsfuld 

beskæftigelse som f.eks. at 

lægge klude sammen, tage 

af bordet eller nippe og 

plukke årstidens blomster. 

Derudover er der også 

busture, banko, 

skubbehold, gymnastik og 

eftermiddagshygge med de 

fantastiske frivillige som gør 

et rigtig flot stykke arbejde. 

Vi har så småt fået gang i 

cyklerne igen efter at de 

har været i vinterhi. De er til 

stor glæde for mange – da 

der er mulighed for at 

komme lidt længere 

omkring. 

Cykelturene går forbi f.eks. 

friskolen, kirken, 

børnehaven, marker og 

forbi mange forskellige dyr 

bl.a. geder, heste, køer, 

dådyr og duer. 
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Selvom vi stadig kun kan 

mødes på afstand bringer 

børnehavens vinkebesøg 

stor glæde og smil hos 

mange af beboerne. 

Vi glæder os allerede til det 

næste besøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellnessvognen er på tur 

rundt på afdelingerne 1-2 

gange i måneden. Her er 

der mulighed for at få et lille 

fod/håndbad, få creme på, 

ordnet negle, få neglelak 

på, bold- og/eller 

trykmassage eller en tur i 

Nordic wellness 

gyngestolen med 

afslappende musik. 
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Gymnastik og boldspil er 

altid et hit; hvor der både 

trænes koordination, 

koncentration, 

opmærksomhed, 

bevægelighed og vigtigst af 

alt bringer det smil og 

konkurrencegenet frem. 

Dette foregår både 

afdelingsvis i små hold og 

individuelt.  
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På touch and play 

skærmen kan der smækkes 

fluer, høres musik som der 

kan synges og danses til. 

Der kan males, laves 

puslespil, quiz og vi kan se 

vores egne billeder som vi 

har taget under de 

forskellige aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I næste uge starter vi så 

småt på 

påskeforberedelserne og 

hvem ved – måske kommer 

påskeharen forbi.  

 

De bedste forårs hilsner fra 

hele Østervang.
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