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Efterår på Østagergård, november 2019 
 

Kære Alle. 

 

Har bestået køreprøve til traktor: 

 

Mads Fjellgård 

               Tobias Stelmark 

               Flemming Jensen 

 

               Vi ønsker tillykke. 

 

            

 

Vi byder velkommen til følgende nye elever på Østagergård: 

 

STU: Emma Louise, Flemming, Jesper, Lærke, Mads, Maria Louise, Mathias, 

Rune, Sara, Sune, Poul Christian 

 

Beskæftigelses elever: Alex, Mark, Tobias 

 

Nye beboer:  Flemming, Jesper, Mathias, Rune, Sune 

   

 

30-års Jubilæum: 

Carsten Hansen, forstander skriver i 

vores jubilæumsskrift: 

Vi har 30 års jubilæum som social 

institution og landbrug her på ”Øst”. 

Natur, himmel og marker giver den 

helt store ramme for vores liv og 

færden. Intet er bedre end 

midsommer, hvor naturen er en 

frodig eksplosion af lys, farver og 

lyde, og intet kan måle sig med 

midvinter, hvor køerne er på stald og 

tålmodigt gumler sig gennem 

vinteren, mens de udstråler ro og 

tryghed. 
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På Østagergård er naturen ikke et valg eller et fravalg, men et eksistensvilkår. For os er det ikke et 

spørgsmål om at komme tilbage til naturen, men at komme frem til den – på en visionær og 

bæredygtig måde. Gården er en enhed i sig selv og er på de væsentligste områder selvforsynende 

og bæredygtig med sin egen cirkulære økologi. Vores biodynamiske driftsform bidrager positivt til 

CO2-regnskabet; den gør jorden mere frugtbar og giver rent drikkevand til næste generation. 

Jorden er begyndelsen.  

Dyrene og alle, der er tilknyttet gården, er en del af gårdens kredsløb, og der dannes et overskud i 

form af ikke blot sunde fødevarer, men også ydelser og frembringelser, som er til glæde og 

sundhed for andre uden afhængighed af det globale fødevarekredsløb, hvor regnskoven fældes, 

og jorden udpines i jagten på billig protein. 

Udviklingen på Østagergård 

repræsenterer også tidsånden. 

Den industrielle epoke er under 

ændring, og vi har begivet os ind i 

en ny tid, hvor økologi og 

bæredygtige livsformer bliver 

afgørende. Østagergård er i dag en 

socialøkonomisk virksomhed i et 

klyngesamarbejde med lokale 

virksomheder. Vi driver landbrug, 

mølleri, gartneri, bageri og køkken 

for og med mennesker med 

mentale udfordringer. Vi har også andre tilbud til eleverne, som ligger umiddelbart uden for 

landbrugets område, alligevel er landbruget og landbrugskulturen et fælles fundament, en rytme 

under dagligdagen og et hjul under fællesskabet på hele institutionen.  

Men det vigtigste ved årtusinders bondeliv er fællesskabet. Og læringen er tydelig; uden 

fællesskab er livet fattigt, og i landbruget, som vi driver det på Øst, er det også nødvendigt. Der er 

brug for alles indsats, og alle er lige nødvendige. Vores biodynamiske landbrug har udviklet sig til 

at blive et pædagogisk forum, en øveplads for livsduelighed og en genvej ud i det større 

fællesskab.  

De mange forskelligartede indlæg i nærværende jubilæumsskrift vidner om mange menneskers 

indsats; ansatte og elever, nuværende og tidligere, som med iderigdom, evner og entusiasme har 

været med til at skabe og drive Østagergård. Artiklerne er ikke historien om Østagergård – eller 

alle historierne – men en række nedslag, fortællinger og øjebliksbilleder fra både fortid og nutid, 

som forhåbentlig vækker genkendelse hos brugere, kendere og venner af Østagergård.  
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Mølleri:  

Mølleriet har fået alle vores kendte 

sorter på hylderne og vi har travlt i 

pakkeriet.  Vi kan mærke, at der er 

interesse fra Coops butikker i 

Storkøbenhavn, fordi efterspørgslen på 

biodynamisk mel begynder at tage 

fart.  

Vores faste medarbejdere i Mølleriet 

tager en ekstra tørn og har arbejdet 

med forskudte pauser for at overholde 

deadlines overfor kunderne. Dette 

tager vi som udtryk for, at Mølleriet 

har succes og vi ser frem til julen, som plejer at være en rolig tid for 

mølleriet.  

Mølleriets elever var at finde på Torvehallernes julemarked, lørdag den 

16. november 2019.  

Mølleriet vil sælge mel og brød på det årlige julemarked på Ravnhøjgård i Lejre torsdag den 28. november 

2019 fra kl. 15.00 til kl. 17.00 og til Åbent hus på Østagergård 5. december 2019 fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 

 

 
Skovlygården:  

 
Efter et 
drilagtigt år 
med div. 
skadedyr og et 
vådt efterår, er 
vi nu i mål med 
indhøstning af 
grøntsager.  
Storkasserne 
er på lager 

med 5000 kg kartofler, 400 kg pastinakker, 1000 kg rødbeder, 2000 selleri + div. andet.  
 
 

 
 
 
 
 
Der er blevet fjernet buske og småtræer med efterfølgende 
afretning og lægning af fliser. Alle har lavet et flot arbejde.  
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Hesteholdet:  

Igen har vi fået en ny hest. Den hedder Bounty og måler 174 cm i 

stang. Den har været stævnehest og sprunget 180 cm. Også i år 

har den været til distriktsstævne. Alligevel kan den også bruges 

som rolig hest til terapi-ridning. Så nu er stald og fold fyldt op 

med 6 gode heste der kan bruges til både terapi-, begynder- og 

langt mere øvede hold. 

Dermed kan vi med stolthed melde at vores hestelinje nu er fuldt 

rustet til at modtage elever, som er ambitiøse omkring deres 

ridning. 

-Både hvad angår ridebane med udstyr og belysning, dygtig 

instruktør med erfaring og altså et varieret udbud af gode heste. 

 

Efter STU-messen i september har vi også haft en del besøg af 

interesserede unge med stor ride-erfaring.  

 

 

Gartneriet:   

Gartneriet har plukket og leveret de sidste tomater og har lukket drivhuset ned. De grønne tomater er 

syltet og æblerne plukket og presset til saft. Vi har fået en ny saftpresser i år og testet en frugtkværn som 

vil kunne øge produktionen i fremtiden. 

Nu er vi i fuld gang med at gøre klar til årets julemarked den 28. november. Vi  

samler efterårsmaterialer fra forskellige steder.  

 

 

 

 

 

 

 

På billedet er vi i Åmosen for 

at finde mos og rensdyrlav. 
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Fritid: 

I efteråret har Erik og Sofie sejlet i kajak 1 

eftermiddag om uge med 5 elever. 

 

 

 

 

Deltagere på vores kajakhold 

 

Ude liv: 

 

 

 

 

 

Flere dage om ugen er flere elever afsted på tur med vores ude Liv. 

 

10 år i praktik: 

Jesper W. havde den 1. oktober 10 års jubilæum som graver praktikant på Valsølille kirkegård.  

Dagen blev fejret med smørrebrød, sammen med Jespers mor og søster, på graverkontoret. 
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Nyheder fra Ravnshøjgård:  

 

 

                           

 

 

   

 

 

 

Der er altid noget som skal repareres.                                    Drengene fra Ravnshøjgård fodrer køer.  

                                                                                                        Altid glade kunder   

 

 

Biograftur i efterårsferien, hvor planen var noget andet, men da det regnede hele dagen, så det 

blev en tur i biffen i stedet for. 
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Ny tilsynsrapport:  

Vi har i starten af oktober haft besøg af Socialtilsyn ØST og afventer pt tilsynsrapporten. Den vil 

kunne ses på vores hjemmeside, når den endelige rapport foreligger. 

 

Film og medier:  

I den sidste tid har Østagergaard været en del i medierne. Vi vil gerne vise omverdenen de bæredygtige 

dagsordener som vi arbejder med. 

Østagergaard er også gået "til filmen" på det sidste. 

Vi har selv udgivet en film i anledning af jubilæet. Filmen havde premiere ved et "Drive-in-traktor-bio"-

event med popcorn i laden. Tilskuerpladserne var især traktorer i alle størrelser. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIijaltXQHw&feature=youtu.be 

 

Vi har haft besøg af et filmhold fra Australien. De laver en dokumentar om vores måde at arbejde på. 

Særligt er de imponerede over vores elevers faglige stolthed. 

 

TV2øst lavet en 8 minutters reportage om Østagergaard og det mel vi producerer. 

https://www.tv2east.dk/nyheder/24-10-2019/1930/hvor-kommer-maden-fra-mel-fra-

ostergaard?autoplay=1#player 

 

 

Personale: 

Jacob er ansat som daglig leder for STU/ beskæftigelse på Østagergård og han tager sig af 

projektudvikling med særligt fokus på undervisningstilbud for Østagergård.  

Jan Ove er ansat fra midt september. Jan Ove er både med i dagaktiviteterne på Østagergård og 

på Lundsgården. Jan Over har arbejdet på botilbud og har erfaring med landbrug. 

Anne-Mette er vores nye faglærer og kok i køkkenet og begyndte den 1. november 2019. Anne-

Mette har en mange års erfaring med at uddanne elever i STU-køkkenlinie. 

Stine er startet som vikar på Ravnshøj. Stine har i mange år arbejder i SFO og i folkeskolen. Og nu 

læser hun PGU. 

Erik er ansat som lære en dag om ugen på Østagergård. Her underviser han i matematik. 

Derudover er han vikar Over Brugsen. 

Bente (køkkenfaglærer) har valgt at gå på efterløn. Vi takker for godt samarbejde gennem flere år. 

Vi er glade for, at Bente forsætter som frivillig om torsdagen i Stalden. 

Tina-Maria (pædagogmedhjælper på Ravnshøj) har valgt at stoppe på Ravnshøj. Tina Maria har 

været tilknyttet både bo og beskæftigelsen på gården. Vi takker for godt samarbejde gennem flere 

år. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIijaltXQHw&feature=youtu.be
https://www.tv2east.dk/nyheder/24-10-2019/1930/hvor-kommer-maden-fra-mel-fra-ostergaard?autoplay=1#player
https://www.tv2east.dk/nyheder/24-10-2019/1930/hvor-kommer-maden-fra-mel-fra-ostergaard?autoplay=1#player
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Kalender:  

2019 

November 

 Torsdag d. 28/11 fra kl. 15.00 til 17.00 Julemarked/Åbent hus på Ravnshøjgård,  

Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde. 

 
 

December 

 Torsdag d. 5/12 fra kl. 14.00 til 16.30 Åbent hus Østagergård,  

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup. 

 Torsdag d. 19/12: Julefrokost for elever (Østagergård kl. 12.00-14.20) 

(Ravnshøjgård kl. 17.00-20.30) 

 Torsdag d. 19/12: Sidste dag inden juleferien. 

 20/12 2019 til 5/1 2020: JULEFERIE 

 

 

2020 

Januar 

 Mandag den 6/1: Første dag efter Juleferien. 

 

Vi ønsker alle et fint efterår og god vinter. 

Hilsen 

Personalet på Østagergård, Bofællesskabet i Jystrup, 

Ravnshøjgård og Skovlygården. 

 

 


