
 

 

   

 

 

At vandre med Gud 

Et skriftsted har sat sig grundigt fast i mit hoved, efter en præst 
en søndag fremlagde dette for mig til gudstjenesten. Vores bibel 
er en fantastisk bog og de der har skrevet den, - har været 
utrolige til at dreje ordene, - så de over 2000 år senere stadig er 
relevante og kan passe ind i vores hverdag i dag. Ordet jeg vil 
dele er fra Mikas bog 6.8: 

” Menneske, du har fået at vide hvad der er godt, hvad Herren 
kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed 
og årvågent vandre med din Gud” 

Det er rigtig gode ord, men også store ord, - som kan være svære 
at efterleve… men her rækker Gud os sin hjælp, og påstanden er, at vælger du at sætte din lid til ham, så kommer alt 
andet dig, i tilgift: Se blot hvad der sker hvis skriftstedet blev vendt om:  

Du skal vandre med din Gud, vise trofast kærlighed og handle retfærdigt… 

Er det ikke et fantastisk citat, der både forfra og bagfra kan forstås! Det er mit juleønske for jer, at I må finde ro til at 
vandre med Gud, tænk at du ALDRIG går alene, uanset hvor og hvornår du vælger at gå. 

De kærligste advents- og jule-hilsner fra Marianne Søndergård / leder Østbækhjemmet. 

 

 

Siden sidst 

Sidste år fik vi vores længe ventede sansesti. Den blev i sommer udvidet med en sansegynge og en hængekøje. 
Gyngerne bliver flittigt brugt og der hygges og grines undervejs.   
Sommeren har i år også været skøn. VI har haft en masse aktiviteter hjemme i 
haven med bål, snobrød, kaffe under det store træ og en skt. Hans fest med grill i 
haven, sang ved bålet og en heks der fløj til Bloksbjerg. De varme dage indbød til leg 
med vand i spandevis.   
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Sommerferie 

Et par beboere var i sommerferien i sommerhus i Arrild ferieby, hvor der var afslapning, shopping, skovture, cafeture 
og wellness på programmet. En skøn ferie med masser af oplevelser, god mad og tid til hinanden.  

Andre beboere var på Mørkholt bibelcamping. Her var der kreative værksteder, sang og bibeltimer på programmet. 
Der blev også tid til at bade i poolen, spise is, lave pandekager, spille kongespil og alle nød fællesskabet ved hytterne.    

Nye ansigt på Østbækhjemmet 

Preben, Gunhild, Lotte, Katrine og Emma er stoppet på Østbækhjemmet da nye eventyrer venter dem. Tak for jeres 
tid på Østbækhjemmet og alt hvad I har beriget os med. Vi har i stedet ansat Michelle, Bjarne, Karen, Charlotte, 
Yasmin og Lina. Velkommen til Østbækhjemmet og vi glæder os til samarbejdet med jer.  
 
 

Julehyggen er allerede begyndt 

Forberedelserne til årets julestue er allerede i gang. Der samles gaver ind til tombolaen, der laves perleplader til 
småkagelåg og produktionen af forskellige julesmåkager begynder snart. Siden sidste ”rigtige” julestue har vi fået lidt 
mere plads og det vil vi gerne udnytte. Det betyder at salgsboderne med dekorationer og andre håndlavede ting 
bliver i vores ”nye” bygning og tombola, salg af smørrebrød, pølser, kaffe, æbleskiver mm foregår i hovedbygningen. 
Kom gerne forbi til vores julestue d. 26. november kl. 10.00 – 15.00. Der er gode muligheder 
for at gøre en god handel og få kickstartet julehyggen.  

 

40-års jubilæum 

Til næste år har Østbækhjemmet 40-års jubilæum. Det vil vi fejre med en stor jubilæumsfest d. 
10. december 2023. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.   

Til opslagstavlen  

 

26. november: Julestue kl. 10 - 15 

20. december: Alle beboere fejrer juleaften sammen 

31. december: Nytårsaften, vi byder et nyt år velkommen 

Følg med i kalenderen på vores hjemmeside: ostbaekhjemmet.dk  
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