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Til eftertanke
”Se, jeg gør alting nyt” (Johannes åbenbaring kap. 21 v 5)
Foråret er godt i gang, om end der stadig er kolde nætter… som ikke just kendetegner forårets komme.
Men vi ser alligevel tydelige tegn på, at noget nyt er på vej… Træer og buske som står med bare grene springer ud,
stauder som ikke ser ud af ret meget, begynder at gøre klar til en ny blomstrende sæson.
Her på Østbækhjemmet mærkes forårets komme også. Det mærker vi ved længere dage, dejlig sol, -og hurtigt
pakkes vintertøjet væk og ligeså snart solen viser sig, springer vi i sandaler og forårstøjet.
Der er blevet plantet til i vores højt skattede drivhus og i år har et par beboere besluttet at forsøge sig med at dyrke
kartofler og enkelte andre grøntsager til eget forbrug. Dejligt at mærke et stort arrangement i disse forberedelser,
som netop er en del af det, at være et hjem. Alt sammen er kendetegnet ved små usle planter, gamle kartofler og
bittesmå frø…
Men her siger Gud noget fantastisk til os alle, og det er grunden til, at jeg grunder ved netop dette skrifts sted i
denne tid, for hvor er det fantastisk at være en del af Guds skaberværk!
I Johannes åbenbaring tales der ikke konkret om foråret, men om den nye jord. Ordet blev for mig ret nærværende
også med forårets komme, en dag hvor jeg beundrede vores flotte blodbøg hjemme i haven. Hvor fantastisk at vi
med forårets komme må se, at selv de mest spinkle planter, gamle rynkede kartofler, bitte små frø… kan gøres til
noget nyt, - og noget vi kan glæde os over at følge hver eneste dag.
Se det er en fantastisk Gud! Og på den nye jord, kan vi glæde os over at Gud igen vil ”gøre alting nyt” / Marianne
Dagligdagen på Østbækhjemmet

Ta´ mig med hen til Samstyrkens land
Vores arbejdsplads
Der hvor smilet må lande
Samstyrken fejrer 1-års
Og ta´ mig med ind i livsglædens rum
fødselsdag. Leder Kurt
Der hvor man kan rumme
indledte med en tale og
Ta´ mig med til Joanna
roste alle der arbejder
Ta´ mig med, ta´ mig med, ta´ mig med
dernede for at være med
Hvis det er der hvor man ikke bare skal
til at lave en dejlig butik
passe sig selv.
med spændende varer. Vi
Melodi: Joanna af Kim Larsen
sang sange og et vers var
lavet specielt til Samstyrken. Vi gav butikken en haverose i gave som kan
pynte i deres nye gårdhave. Fødselsdagen var med masser af flot pyntede kager
og frugt. En hyggelig dag. Forfattet af Karen Marie Andersen

Foråret er i fuld gang.
Rene og Erling er travlt
beskæftiget med at lave
køkkenhave og sætte
kartofler mens andre har plantet tomater og gjort klar til
agurker i drivhuset. Vi glæder os allerede til at spise årets
høst.

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og det betyder at vi er i fuld gang med planlægningen. Beboerne har fri
fra arbejde i uge 29 og 30. I uge 29 skal en lille gruppe i sommerhus ved vestkysten og en anden gruppe tager til
Slette Strand. I uge 30 hygger vi på Østbækhjemmet og tager på et par dagsture og i uge 32 står den på Bibelcamping
i Haderup. Vi glæder os meget til sommerferien og alle oplevelserne.
Vi har fået hundehvalpe. Nej ikke os, men en
medarbejders hund har fået hvalpe og vi har besøgt dem
så tit at de næsten er blevet vores. Vi har fulgt dem fra de
var nyfødte til de skulle sælges og det har været rigtig
sjovt og besøgene har givet både ro og glæde blandt
”hundeejerne”
Salg af lodsedler
TAK til Frøstruphave efterskole for jeres store indsats med at sælge vores lodsedler. 433 stk. blev solgt en fredag
eftermiddag. Se deres ”salg af lodsedler” film på facebook og giv dem et like.
https://www.facebook.com/frostruphave Vi solgte selv lodsedler til Open- night i Ølgod.
Tur til Israel 2020
Fredag d. 7. juni kl. 19.00 – 21.00 er der orienteringsmøde på Østbækhjemmet for beboere og pårørende/frivillige.
Vi vil gerne tilbyde en tur til Israel i 2020, hvor alle uanset handicap har mulighed for at deltage. Rejseleder Orla
Villekjær kommer og fortæller om turen, som tilbydes beboere og pårørende/ledsagere med handicapvenlige
aktiviteter. Turen er med egenbetaling, og som noget nyt er det blevet muligt for beboere at tilkøbe sig
socialpædagogisk ledsagelse, efter henvendelse til Marianne. Turen er arrangeret og planlagt i samarbejde med
Ganerbo, Solglimt og Østbækhjemmet, men er et tilbud for alle KH´s bofællesskaber. Pladserne fordeles efter førsttil-mølle og program, tilmelding og nærmere information gives til orienteringsmødet. Tilmelding til aftenen til
kontor@ostbaekhjemmet.dk eller på telefon. Senest 2. juni.
Personalenyt
Dennis og Nadja har søgt nye udfordringer. Tak for
jeres tid på Østbækhjemmet, vi ønsker jer alt godt
i jeres nye arbejde. Vi har i stedet fastansat Ejler
Skindhøj og Tina Heskjær. Ejler kender vi da han
har været vikar siden august 2018. Tina er 51 år,
uddannet lærer og ergoterapeut, gift med
Christian og bor i Skjern. Vi har samtidig ansat Emma og Anette som vikar. Velkommen til jer
alle og vi glæder os til at lære jer mere at kende.
Vores dygtige og vellidte pedel gennem mange år, Jørgen, - har valgt at stoppe, og vi
markerede afslutningen, efter Jørgens ønske, -sammen med beboerne på Østbækhjemmet.
Jørgen og hans kone Nanna har begge haft, -og har, et stort hjerte for huset hvilket vi har
været meget taknemmelig for og som har været til stor glæde for hele huset. Men tiden er nu
kommet hvor Jørgen skal bruge kræfterne andets steds. TAK Jørgen og Nanna for jeres store
engagement og hjælpsomhed igennem årene!

Til opslagstavlen
Fredag d. 7. juni kl. 19.00 – 21.00 Orienteringsmøde om tur til Israel i 2020
Lørdag d. 7. sep kl 10.00 – 15.00, pårørendedag med boligforeningsårsmøde
Lørdag d. 30. nov kl. 10-15 julestue på Østbækhjemmet
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