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Forår på Østagergård, april 2019 
 

Kære Alle.  

Efter en lang og våd vinter, er det nu endelig forår på 

Østagergård. Lærken stiger op og dens trillen kan høres 

vidt omkring blandet med elevernes glade snakken og 

lyden af traktorerne, der er kommet i gang på marken. 

Det er en dejlig tid vi går i møde. 

 

Ringsted Kommunes Handicappris 2019 

Østagergård fik, ved et festligt arrangement i marts, tildelt 

Ringsted Kommunes Handicappris 2019. Jan Vagn 

Jacobsen sagde ved overrækkelsen: 

 

At skabe fællesskaber for mennesker i særlige 

udfordringer.  

At lade sådanne fællesskaber vokse og gøre verden større 

og mere inkluderende i det omfang den enkelte elev, unge, medarbejder – eller hvad rolle man nu 

er i – kan rumme det… det er en mission… på Østagergård.  

I begrundelsen for at give årets Handicappris til jer, hedder det, at det er for at give mennesker et 

trygt fællesskab og skabe rammerne for at leve et godt liv, mens I bidrager til lokalsamfundet fx 

ved at gøre nytte i Brugsen eller som 

medarbejdere på kirkegården.  

I er bygget op om en gård. Et økologisk 

landbrug. Et køkken. Et bageri. Et mølleri. Om 

naturpleje. Om lokalsamfundet Jystrup, som I 

er en aktiv del af. Hvor I har respekt for 

hinanden. Hvor I støtter hinanden. Hvor i 

hjælper og lærer af hinanden. 

I er ikke en institution. I er et uddannelsessted, 

en arbejdsplads og det bedste fra efterskolerne 

og højskolerne. I er et sted, hvor nogle bor. I er 

et sted, der skaber menneskelig værdi. 

I har udviklet jer over snart 30 år. Det er 

der grund til at markere. Det er bæredygtighed 

og erfaring, der er samlet her.  

Det får mennesker med handicap til at vokse.   
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Give liv til de drømme som 

mennesker med handicap også har. 

Nøjagtigt som alle os, der er samlet 

her i dag, har. 

Carsten Hansen og Merete 

Thaaning, I står her på vegne af 

Østagergård for at modtage 

handicapprisen. Du, Carsten, har 

undfanget ideen med Østagergård 

og været med fra starten.  

Jeg ved, at traktorer betyder meget 

for jer. Fra de store, som jeres 

erfarne medarbejdere tumler med, 

til havetraktorer, som er sejt for 

jeres nye elever. Og sådan lærer alle 

hos jer. Sådan vokser alle hos jer. 

Jeg ved også, at fester betyder 

meget for jer. Når høsten er i hus. 

Når I har skabt en ny knopskydning.  

Hvordan I bruger pengene der følger 

med Handicapprisen, det har I 

demokratiske fora, der ved bedst. 

Men brug jeres energi på det I kan: 

at udvikle og udvide fællesskaber. Til 

at få socialøkonomien til at blomstre og skabe endnu flere muligheder for endnu flere mennesker i 

særlige udfordringer. Til fællesskabets bedste. 

Tillykke med årets Handicappris.  

 

Vi ønsker tillykke: 

Vi ønsker tillykke med velbestået teoriprøve til: 

Mark Bodilsen og Daniel Jensen 

 

Vi ønsker tillykke med kørekort til traktor til: 

Daniel Jensen   
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Landbrug: 

Køerne kommer på græs lørdag den 13. april fra kl. 10.00 i Herslev. Kom og oplev vores kåde køer, 

økologisk madmarked hvor man kan lære at lave chokolade og få et kursus i fermentering. 

Vores 3. års STU-elever er godt i gang med at så vores marker. 

 

Mølleri: 

Østagergårds Mølleri har indgået et samarbejde med et 

nystartet distributionsfirma. Firmaet er specialiseret i at 

forsyne detailhandlen med lokale producerede varer. Vores 

mel kan derfor købes i flere Coop butikker bl.a. Irma i 

Roskilde, Kvickly og Super Brugsen. Vores mel bliver 

præsenteret sammen med varer fra små lokale producenter 

og tanken er at skabe fokus på det bæredygtige og lokale.  

Dette betyder ekstra meget for vores elever, at de kan se, at 

deres mel står ude i butikkerne.
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Gartneri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er godt gang i aktiviteterne i gartneriet Der er blevet sået tomater, blomster og masser af 

chilier. Så spire huset bugner af gode ting der vil blive solgt til åbent hus i maj.  

Gederne har fået kid. Den ene ged fik trillinger og alle de små kid har det godt og de trives.  

Vi har i vinter passet gederne fra Andelslandsbyen Nyvang. De skal efter påske hjem til Nyvang, 

alle eleverne tager en fælles udflugt, hvor de tager op og aflever gederne og deres kid. I 

sommerferien, hvor vores elever ikke er på gården, skal vores geder på sommerferie til Nyvang.  
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Køkken: 

 

 

 

 

Vores køkken laver hver dag mad til ca. 100 mennesker og 

onsdag er der bagt de lækreste kager til os alle. 

De har travlt, men ind i mellem når de også at komme afsted 

på messe og pakke kød, når der er slagtet en kalv. 
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Friluftsliv: 

Østagergård har fået en ny værksteds linje. Friluft er en stor succes 

hos mange af vores elever. Holdet er i gang hele ugen og der er 

tilknyttet mange af vores elever. Eleverne har mulighed for at 

være på friluft en dag om ugen. 

På friluftsholdet er vi altid ude -uanset vejret. Vi tager rundt og 

udforsker forskellig natur og lære om hvordan vi bedst muligt 

passer på den og hvordan vi kan bruge den til gode oplevelser 

sammen. Vi øver lejer livet og træner brug af værktøj, madlavning, 

sammenhold og samarbejde. 

I foråret vil vi tilbyde en overnatningstur i shelter for de elever det 

ønsker at deltage. 
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Boligerne i Jystrup: 

Bofællesskabet ”Over Brugsen” har 

været på en søndagstur til 

Grennessminde. Efter en dejlig tur i 

deres gartneri og set på alle deres 

dyr, var det tid til at nyde et stykke 

pizza i godt selskab. 

Hjemme igen var det tid til at være 

kreativ. Det var en hyggelig dag. 
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Fritid: 

Beboere på tværs af 

afdelingerne var på tur i 

vinterferien. De 

hyggede sig gevaldigt i 

hinandens selskab. Der 

blev skabt grobund for 

nye venskaber. 

 

 

 

Fiskeklubben: 

Nu hvor det er blevet sommertid, og det er længere lyst 

om aftenen, er det tid for at komme ud og fiske med 

fiskeklubben. Niels var så heldig, at han fangede en stor 

stør og en på en størrelse, som der ikke tales så meget 

om. Jonas fangede også en stør på en pæn størrelse. 

Knæk og bræk til hele fiskeklubben. 
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Nyheder fra Ravnshøj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Krea, er der er godt gang i de kreative aktiviteter på 

Ravnshøj. Der bliver syet, strikket, hæklet, vævet, malet, 

tegnet og meget mere.  

Udenfor er man ved at gøre haven forårsklar. Vi er i gang med at etablere nyt bålsted. Der bliver 

hakket, revet og sat forårsblomster rundt omkring husene. 
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Personale: 

Anders Kjer er ansat som pædagog i dagbeskæftigelsen på Østagergård. Anders blev færdig med 

uddannelsen som pædagog i januar og vi glæder os til samarbejdet. Anders vil også være tilknyttet 

bo-delen i Jystrup efter behov. 

Jesper Tornberg er ansat som vikar, primært ved Lundsgården og vi glæder os til samarbejdet. 

Jesper er uddannet bygningskonstruktør og arbejder også som sådan. 

Kent Nielsen er ansat som medhjælper ved dagsbeskæftigelsen på Østagergård og vi glæder os til 

samarbejdet. Kent vil også være tilknyttet bo-delen i Jystrup efter behov. Kent er uddannet 

elektriker og han har sit eget økologiske landbrug, hvor han har frilands grise. 

Kalender: 

April 

 Torsdag d. 11/4: Gallafest kl. 17.00-21.00 på Skovlygård, Roskildevej 637, Jystrup 

 13/4:Køernes forårsfest, vi lukker køer på græs i Herslev fra kl. 10.00. Alle er velkommen. 

 12/4 – 22/4: PÅSKEFERIE. 

 Tirsdag d. 23/4: første dag efter påskeferie. 

 

 

Maj 

 Torsdag 2/5: Åbent Hus Østagergård, Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup kl. 14.00-16.30. 

 Onsdag 9/5: Åbent Hus Ravnshøjgård, Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde kl. 14.00-16.30. 

 17/5 – 19/5: St. bededagsferie. 

 20/5 – 23/5: Koloni elever Ravnshøj. 

 30/5 – 2/6: Kr. himmelfartsferie 

 
 

Juni 

 5/6: Grundlovsdag fri 

 8/6 – 10/6: Pinseferie. 

 Tirsdag d. 18/6: kl. 15.00 dimission for STU-elever. 

 Torsdag d. 27/6: sommerfest elever (Østagergård kl. 12.00-14.20) 

(Ravnshøjgård kl. 12.00-15.00). 

 Fredag d. 28/6: Sidste dag inden sommerferien – fri kl. 12.30. 

 

Hilsen 

Personalet på Østagergård, Bofællesskabet i Jystrup, 

Ravnshøjgård og Skovlygården. 


