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4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 46400184

Aktivitetscentrene

Center for Velfærd & Omsorg

Formål:
Østergaards Aktivitetscenter er et kommunalt servicetilbud til
alle pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune.
•
•
•
•

Skal give brugerne mulighed for medindflydelse samt
motivere til udnyttelse af egne ressourcer
Skal sikre en bred vifte af aktiviteter
Skal skabe rammer for at etablere venskaber brugerne imellem
Skal udvikle og vedligeholde sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for nuværende og kommende brugere

Østergaard har altid været og er stadig, et hus hvor rummelighed
og gensidig respekt er i højsædet. Det er derfor nødvendigt, at den
enkelte bruger deltager i de forskellige vedligeholdelsesopgaver
der er i et gammelt hus.
		

“Vi har brug for dig”

Centerrådet på Østergaard består af en gruppe frivillige, der
sammen med den kommunale leder sikrer gennemskuelige rammer for brugerne, samt medvirker til, at igangsætte nye aktiviteter og initiativer.
Vedtægter for centerrådet kan læses på hjemmesiden:

www.aktivitetscentre.dk

På samme hjemmeside kan du finde alle referater fra centerrådsmøderne. Du finder også en aktuel liste over centerrådsmedlemmerne og deres ansvarsområder- og opgaver. Den hænger også i
receptionen på Østergård.
Organisering af kommunens 5 aktivitetscentre kan ses på
hjemmesiden www.lejre.dk

Brug af huset
Åbningstider
• Mandag til torsdag: 8-16
• Fredag: 8-13
• Lukket weekender og helligdage
Huset er til rådighed for alle pensionister og efterlønsmodtagere
i Lejre Kommune, på alle hverdage, samt aftener og weekender,
efter aftale.
Andre foreninger og grupper kan, efter aftale, benytte lokalerne.
Det er ikke tilladt at afholde private fester, partipolitiske eller
religiøse arrangementer.
Huset skal efterlades opryddet og klar til de næste brugere. Husk at
slukke lys og lukke vinduer. Der er særlige regler for salen i forhold
til brug af fodtøj. Se skiltet i salen. Husdyr kan ikke medbringes.

Der er brugerbetaling:
Der betales kr. 3 pr. gang pr. person.
For større hold er det tovholderen der sikrer, at beløbet opkræves enten en eller to gange på en sæson.
For større foreninger kan der indgåes aftale om betaling en
eller to gange årligt.
Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer, disse skal
indkøbes i huset.
Der kan købes kaffe/the, ostemad, øl, vand og vin til rimelige
priser.
Indtægterne ved salg af disse varer tilkommer udelukkende
Centerrådet.
Overskuddet går bl. a. til indkøb af inventar, renovering af
lokaler og andet, f. eks. til igangsættelse af nye aktiviteter, der
kommer husets mange brugere til gavn.

Se alle de spændende aktiviteter:
www.aktivitetscentre.dk
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