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5. árgangur 4. tölublað

Hrafninn
Umhyggja

Samvinna

Virðing

Gleði

Blessuð vorkoman sem við öll bíðum eftir
Páskarnir eru að koma og þá er vorið á næsta leiti. Þorsteinn Gíslason fangar vorkomuna vel í
eftirfarandi vísu;
Ljósið loftin fyllir
og loftin verða blá.
Vorið tánum tyllir
tindana á.
Þetta höfum við séð árla dags undanfarna daga þegar sólin hefur litað Súlurnar og Hlíðarfjallið daufbleikum lit. Síðustu leifar vetrarins gefa eftir í baráttunni við sólina í bænum en
við vonum að nægur snjór verði fyrir hina árlegu Andrésar Andarleika. Fleiri teikn sjáum við
um vorkomu, álftapör að koma sér fyrir, hrafnar að leik, gæsir að koma og tjaldurinn kominn.
Helsingjar á túnum á leið sinni frá Evrópu til Grænlands. Hávella og æðarfugl komin í sumarbúning og gróðurinn að taka við sér. Mannfólkið rís úr hálfgerðum dvala, stundar útivist og
nýtur þess að hitamælirinn sýni rauðar tölur yfir daginn.
Sumardagurinn fyrsti er 25. apríl – og við finnum lyktina af vorinu og frelsinu sem því fylgir
að vera laus við veturinn. Það er einmitt það sem skín í gegn í vísu Helga Valtýssonar um vorvinda;
Vorvindar glaðir glettnir og hraðir
geysast um löndin, rétt eins og börn.
Lækirnir skoppa, hjala og hoppa,
hvíld er þeim nóg í sæ eða tjörn.
Hjartað mitt litla hlustaðu á
hóar nú smalinn brúninni frá.
Fossbúinn kveður, kætir og gleður.
Frjálst er í fjalladal.

Kæra samferðafólk, ritstjórn Hrafnsins óskar ykkur
öllum gleðilegra páska!
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Krunkið
Flestir sem eiga leið í Hlíð, hafa eflaust orðið varir við að hafin er ný starfsemi í Lerkihlíð.
Aðdraganda þessara breytinga má rekja til þess að á haustmánuðum 2018 féllst heilbrigðisráðherra á beiðni Öldrunarheimila Akureyrar um að hrinda í framkvæmd nýsköpunar- og
þróunarverkefni í öldrunarþjónustu. Breytingin felst í því að tíu hjúkrunarrými sem notuð hafa
verið til tímabundinna dvala fyrir dagþjálfun sem fleiri geta nýtt sér á hverjum tíma.
Um er að ræða fjölbreytta og sveigjanlega þjónustu alla daga ársins. Fjölgun á dagþjálfunarrýmum, bæði almennum og sértækum og einnig er boðið upp á endurhæfingarrými. Þá verður
lengri opnunartími og opið alla daga ársins með möguleika á næturgistingu ef þörf er á.
Hafinn var undirbúningur breyttrar starfsemi í október og var unnið hörðum höndum fram í
byrjun febrúar. Starfsemin hófst formlega 4. febrúar þegar fyrstu notendur nýrrar dagþjálfunar
mættu galvaskir sinn fyrsta dag. Í upphafi voru aðeins fimm notendur en smám saman hafa
umsvif dagþjálfunar aukist með fleiri notendum.
Megintilgangur dagþjálfunar er að styrkja, efla og viðhalda færni til að styðja eldra fólk til að
búa lengur heima og koma þannig í veg fyrir ótímabæra stofnanadvöl. Lögð er áhersla á
markvissa þjálfun, virkni, næringu og félagslegt samneyti. Notendum í almennum og sértækum rýmum fjölgar á Akureyri og nýmæli er endurhæfingardagþjálfun sem er tímabundið
úrræði í 10-16 vikur. Endurhæfingin verður veitt út frá einstaklingsáætlun sem unnin er í samvinnu við notanda.

Áformin taka mið af sérhæfðri og einstaklingsmiðaðri nálgun og snúast um víðtækari og
sveigjanlegri þjónustu en almennt er starfrækt innan öldrunarþjónustu á Íslandi í dag.
Verið er að þróa verkferla fyrir starfsemina þar sem rík áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu til að koma betur til móts við þarfir einstaklinga, veita aukinn stuðning til aðstandenda
og efla samstarf við aðra þjónustuaðila.
Okkar reynsla, sem þó er ekki löng, er að notendur eru almennt mjög ánægðir með
starfsemina og megum við þakka því okkar frábæra starfsfólki sem leggur sitt á vogarskálarnar svo þessi starfsemi fái tækifæri til að þróast og dafna.
Ingunn Eir Eyjólfsdóttir

Verkefnastjóri í dagþjálfun Austurhlíða
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Nýir íbúar
Elisabet Ballington
Elín Halldórsdóttir
Stella Sigurgeirsdóttir
Þorsteinn Jónatansson

Þórður Kárason

Fræðsla
Apríl – Maí
Námskeiðið Heilabilun, samskipti og virkni, verður haldið þann 23. apríl og endurtekið þann
7. maí námskeiðin eru haldin kl. 12-15:30. Kennarar eru þær Ester Einarsdóttir og Björg J.
Gunnarsdóttir iðjuþjálfar og Hulda Sveinsdóttir heilabilunarráðgjafi. Skráning á námskeiðin
fer fram hjá Helgu Erlingsdóttur, hjúkrunarforstjóra.
Netfræðsla hefst í maí fyrir nýtt starfsfólk auk þess verður kennsla í Líkamsbeitingu og vinnustellingum á vegum sjúkraþjálfara og Fyrstu hjálp á hjúkrunarheimili sem hjúkrunarfræðingar
kenna bæði fyrir nýja og eldri starfsmenn.
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Páskaleikur Hrafnsins
Á víð og dreif um Hrafninn eru myndir af páskaeggjum. Eggin
eru mis vel falin en öll eru þau þó fallega skreytt hinum ýmsu
litum.
Leikurinn felst í því að telja hve mörg egg eru á blaðsíðum
Hrafnsins, skrifa niðurstöðurnar á blað ásamt nafni og heimili og
koma svo blaðinu í merkta kassa í Samkomugerði í Lögmannshlíð eða í anddyrinu á Hlíð.
Dregið verður úr réttum svörum kl. 12:30 laugardaginn 20. apríl
og fá fimm heppnir einstaklingar páskaegg í verðlaun. Verðlaunahafar verða tilkynntir á heimasíðu ÖA, hlid.is.
Athugið að einungis er dregið úr réttum svörum, en þátttökurétt í leiknum hafa íbúar í Hlíð og Lögmannshlíð og notendur
dagþjálfunar og tímabundinna dvala.
Gangi ykkur vel og gleðilega páska
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Blómadagur í Hlíð

Mikið blómalíf er í Hlíð og það þarf að hlúa að þeim á
allan máta. Á dögunum var farið í að umpotta og lögðu
margir því lið af kunnáttu og tóku glaðir til hendinni. Varð
skemmtileg stemmning og áhugi greinilega mikill.

Þegar margar hendur hjálpast að þá verður
verkið létt en um 200 lítrar af mold fóru í
pottana. Sagt er að blómum finnist gott að
talað sé við þau og eftir þennan líflega dag
hlýtur þeim að líða vel. Nú eru blómin tilbúin að taka á móti sumrinu sem er rétt
handan við hornið.
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Blómadagur í Hlíð
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Framundan í iðju– og félagsstarfi
Hlíð
Dagskrá má sjá á heimasíðu Öldrunarheimila Akureyrar
Fastir dagskrárliðir virka daga:
Handverksstofa opin frá kl. 8–15:45, allir velkomnir
Smiðjan, starfsmaður er við, mánudaga og fimmtudaga frá kl. 10-12
og þriðjudaga frá kl. 13 -15
Stólaleikfimi alla virka daga kl. 11:15
Bingó mánudaga og fimmtudaga kl. 13:30
Paravist, spiluð þriðjudaga kl. 13:30
Orðaleikur, mánudaga og fimmtudaga kl. 10
Sérrýstund, föstudaga kl. 13:15
Kaffi Sól, kaffihús á miðvikudögum kl. 14 -15:30
vöfflur með rjóma og kaffi kr. 500- allir hjartanlega velkomnir!
Viðburðir:
Það eru ýmsir sem boða komu sína og leggja hönd á plóg með uppákomur sem gleðja og
stytta stundir.
Viðburðir eru auglýstir jafnóðum.
Bókaðir viðburðir í apríl og maí eru:
Kráarkvöld þriðjudaginn 16. apríl kl. 18
Guðsþjónusta Akureyrarkirkja mánudaginn 22. apríl, annar í páskum, kl. 14
Samvera með presti frá Akureyrarkirkju mánudaginn 6. maí kl. 14
Africadance Festival fimmtudaginn 9. maí kl. 15:30
Fatnaður og fjör Logy með fatasölu í Hlíð 17. maí frá kl. 13 – 16
Guðsþjónusta Akureyrarkirkja sunnudaginn 19. maí kl. 14
Skógarlundarkórinn þriðjudaginn 21. maí kl. 10:45
Kráarkvöld þriðjudaginn 21. maí kl. 18
Sumarbingó föstudaginn 26. apríl kl. 13:30
Samvera með presti frá Glerárkirkju mánudaginn 27. maí kl. 14
Opnun listaverkasýningar frá Skógarlundi föstudaginn 31. maí kl. 13:30
Sjómannadagsskemmtun sunnudaginn 2. júní kl. 14
Guðsþjónusta Glerárkirkja mánudaginn 10. júní, annar í Hvítasunnu kl. 14
Gleðidagur föstudaginn 21. júní „Sumarsólstöður“
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Framundan í iðju– og félagsstarfi
Lögmannshlíð.
Alla daga er lesin framhaldssaga kl. 10:30 og svo er lesið upp úr Mogganum, teknar nokkrar
teygjur og endað á spurningum fyrir matinn.
Á þriðjudögum sjá íbúar um að lesa framhaldssöguna og annað fyrir íbúana.
Það er spilað bingó alla mánudaga og fimmtudaga kl. 13:45. Á þriðjudögum er ýmist orðaleikur eða video á tjaldinu. Á miðvikudögum er svo allskyns handverk í boði. Á föstudögum
er söngur og gleði í Samkomugerði kl. 13:45.

Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sem og alltaf
eitthvað að bætast við.
Nú er vor í lofti og styttist í sumarið og því förum við að huga að því að panta kartöflur og
blóm í gróðrarkassana okkar og gera garðana okkar fallega.
Við vonumst til að fá til okkar lömb aftur í sumar og hænurnar mæta til okkar í byrjun sumars.
Guðsþjónustur
Mánudaginn 8. apríl kl. 14:00 er samvera með Presti

Mánudaginn 21. apríl á Páskadag kl. 15:00 er Hátíðar-Guðsþjónusta
Mánudaginn 6. mai kl. 14:00 er samvera með Presti
Sunnudaginn 19. mai kl. 15:15 er Guðsþjónusta
Mánudaginn 10. júní annar í Hvítasunnu kl. 15:15 er Guðsþjónusta
Aðrir viðburðir
Kráarkvöld þriðjudaginn 9. apríl kl. 18:30. Hljómsveitin Hlíðin mín fríða sér um fjörið.
EDEN-kaffi verða föstudaginn 24. maí kl. 14:00 þar sem Hljómsveit Pálma Stefáns og félaga
sér um tónlistina á meðan íbúar og gestir gæða sér að tertum, kökum og öðrum tilheyrandi
kræsingum.
Við bjóðum nýtt starfsfólk í iðju– og félagsstarf í Lögmannshlíð velkomið.
Þrír nýir starfsmenn hafa hafið störf hjá okkur, en það eru þau: Kristín
Brynja Árnadóttir, David Ísak Ryan og Sigrún Geirsdóttir.
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Páskaundirbúningur í Hlíð
Í aðdraganda hátíða er tími notaður í undirbúning, eins og gengur og gerist á heimilum. Húsið
skreytt fallega, litlir gulir ungar sem brosa til manns hér og þar ásamt öðru sem gleður augað
og aldrei má gleyma að leika sér.
Í Smiðjunni voru töfruð fram páskaleg kerti og þeim
síðan pakkað fallega inn.

Páskabingó þar sem hægt var með smá heppni
að næla sér í páskaegg.

Árlegur páskaeggjaratleikur Hlíðar verður á sínum stað miðvikudaginn
17. apríl kl. 11, þar sem börn starfsmanna og aðrir gestir taka þátt.
Farið er um allt húsið að safna punktum og uppfylla kröfur sem gerðar
eru á hverri stöð fyrir sig. Til dæmis þarf að dansa, syngja, segja
brandara, hengja upp skraut, gera eitthvað skrýtið, sýna hæfileika og
svo mætti lengi telja. Síðan er verðlaunaafhending. Öll heimili eru með
í þessum ratleik. Íbúar eru stigaverðir, sjá til þess að krakkarnir séu til
friðs og skemmti sér vel og þeir sem hafa áhuga eru með í liðum sem
fara um húsið, svona til halds og trausts og til að passa upp á að enginn
týnist, já og nú til að láta ljós sitt skína.
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Öskudagur í Lögmannshlíð
Á öskudaginn var mikil
gleði og margar furðuverur litu í heimsókn til
okkar í Lögmannshlíð.
Íbúar voru glaðir að sjá
og heyra börnin syngja og
sáu þeir um að útdeila
nammi fyrir söng.
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Öskudagur í Hlíð

Á öskudeginum kíktu allskyns furðuverur í heimsókn á Hlíð, til
dæmis: nornir, draugar, hafmeyjur og dansmeyjar. Þá tók starfs-

fólk þátt í öskudeginum og mættu margir í búningum og höfðu
gaman að því gantast og gleðjast með börnunum sem gengu út
með fulla poka af sælgæti eftir að hafa sungið fyrir íbúa og
starfsfólk út um allt hús.
Öskudagurinn er ávallt skemmtilegur og yndislegt að fá að taka á
móti glöðum börnunum og heyra þau syngja.
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Öskudagur í Hlíð

Við þökkum börnunum kærlega
fyrir komuna og hlökkum mikið
til næsta öskudags.
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Eden hugmyndafræðin—Lífssagan
Eden hugmyndafræðin sem starfað er eftir í Hlíð og Lögmannshlíð leggur áherslu á mikilvægi
þess að lifa lífinu lifandi í fjölbreyttu samfélagi frekar en að lifa við einmannaleika, að daglegt
líf hafi tilgang og dragi úr leiða og að upplifa sjálfræði fremur en vanmáttarkennd. Hugmyndafræðin er einstaklingsmiðuð og leggur áherslu á mikilvægi vellíðunar allra er þarfnast
þjónustu, aðstandenda þeirra og starfsmanna. Lögð er áhersla á sjö þætti, svokallaða vellíðunarlykla, sem eru mikilvægir fyrir vellíðan fólks og eru þeir; sjálfsmynd, tengsl, öryggi,
sjálfræði, tilgangur, þroski og gleði.
Hægt er að styðjast við vellíðunarlyklana þegar vandamál eða vanlíðan er til staðar til að
greina hvaða lykli er ekki fullnægt og hvað hægt er að gera til þess að efla og styrkja einstaklinginn til vellíðunar.

Einmannaleiki er vanlíðanin sem við
finnum fyrir þegar við viljum vera
með öðrum en getum það ekki.

Vanmáttarkennd er vanlíðanin sem við finnum
fyrir þegar við erum eingöngu þiggjendur og
höfum ekki tækifæri til að
vera gefendur.

Leiði er vanlíðanin
sem við finnum fyrir
þegar sjálfsprottna tilbreytingu vantar í
hversdagsleikann.
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Eden hugmyndafræðin—Lífssagan
Hver er saga lífs þíns?
Til að hægt sé að veita einstaklingsmiðaða umönnun
þurfa að vera til upplýsingar um einstaklinginn t.d. þekking á venjum, gildum, þörfum og óskum hans. Lífssagan er lykillinn að þeim upplýsingum. Þekking starfsfólks á lífssögu hvers og eins er mikilvægur þáttur í að
efla vellíðan allra sem þarfnast þjónustu í Hlíð og Lögmannshlíð. Nauðsynlegt er að lífssagan fylgi viðkomandi
frá upphafi hvort sem um er að ræða dagþjálfun, tímabundna dvöl eða fasta búsetu og eru það notendur ásamt
aðstandendum, eða þeir sem þekkja viðkomandi best,
sem fylla út eyðublaðið Lífssaga sem finna má á heimasíðu heimilanna á slóðinni;
https://www.akureyri.is/static/files/lifssaganmin_lokautgafa.pdf. Einnig er hægt að fá eyðublaðið
útprentað hjá starfsfólki.
Námskeið í Lífssögunni
Á annað hundrað starfsmenn Hlíðar og Lögmannshlíðar hafa tekið
þátt í fræðslu undanfarnar
vikur um Lífssöguna og
mikilvægi hennar. Að
þekkja vel einstaklinginn,
sögu hans og líf er
grundvallaratriði
fyrir
starfsfólk svo það geti
veitt einstaklingsmiðaða
þjónustu og styrkt viðkomandi til vellíðunar.
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Á rúntinum með Þórði
Tæknin er dásamleg - að fara á rúntinn –
Þórður hefur búið í Hlíð í nokkra mánuði
og fer allra sinna ferða í hjólastól. Hann
nýtur þess að fara í bíltúr með syni sínum.
Til þess að auðvelda honum að fara í og úr
bílnum (ekki hjólastólabíll) kemur lyftan
Sara að góðum notum.
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Erlingur kvaddur í Eden Kaffi

Föstudaginn 29. mars síðastliðinn var Ari
Erlingur Arason starfsmaður í iðju- og félagsstarfi Lögmannshlíðar kvaddur með pomp og
prakt eftir sex ára starf þar á bæ. Um 100 íbúar,
starfsfólk og aðstandendur mættu í kveðjuhófið
honum til heiðurs. Hljómsveit Pálma Stefánssonar spilaði skemmtileg lög eins og þeim er
einum lagið og kórsystur úr Emblunum tóku
nokkur vel valin lög. Undir tónaflóðinu gæddu
gestir sér á tertum og öðru meðlæti sem starfsfólk Lögmannshlíðar galdraði fram – aldeilis
flott veisla.
Erlingur var starfsmaður iðju- og félagsstarfs en
þó var hann „víðförull alt mulig mand“ í Lögmannshlíð, sá um ýmislegt tengt léttu viðhaldi,
innkaupum, tæknimálum, aðstoðaði íbúa í
sjúkraþjálfun ásamt því að starfa við félagslega
afþreyingu íbúa. Hann er söngmaður mikill og
var iðinn við að taka lagið við ýmis tækifæri
öllum til mikillrar ánægju.
Við þökkum Erlingi
fyrir samstarfið og
óskum honum alls hins
besta í nýju starfi.
Heiðu, konunni hans
Erlings þökkum við
einnig fyrir óeigingjarnt
sjálfboðaliðastarf
í
þágu íbúa Lögmannshlíðar í gegnum árin.
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Vísur eftir Álfheiði Jónsdóttur
Flugan
Það er margt sem íbúar í Hlíð eru að fást við.
Hér koma tvær vísur eftir Álfheiður Jónsdóttir á Einihlíð.

Pólitík er puntutík

Þjóðin mín er þægðarlömb

sem hvergi ætti að vera.

sem þeytt er um á hálkum.

Hún er engu öðru lík

Einn þar hefur vit í vömb

og verður að niður skera.

annar í stórum kjálkum.

Flott gjöf til íbúa Eini– og Grenihlíðar
Rausnarleg gjöf frá Kvenfélaginu Baldursbrá og Kvenfélagi Hörgdæla barst Eini - og Grenihlíð fyrir nokkru.
Um er að ræða heyrnartól sem tengjast sjónvarpi
heimilanna.
Algengt er að aldraðir eigi í erfiðleikum með að heyra
talað mál frá sjónvarpi sem veldur því að erfiðara er að
fylgjast með málefnum líðandi stundar. Með nýju
heyrnatólunum getur hver og einn stillt hljóðstyrkinn
eftir sínum þörfum og betur notið þess fer fram hverju
sinni.
Við þökkum innilega fyrir þessa góðu gjöf.
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Fyrsta saumavélin mín
Pistill eftir Hjördísi Kristjánsdóttur:
Ég var orðin 25 ára þegar ég eignaðist mína fyrstu saumavél. Þessi vél var ekki þeirrar gerðar
að hægt væri að smella yfir hana kassa og taka hana í aðra hendina og fara með hana með sér
hvert á land var. Þannig voru fyrstu saumavélarnar og voru eigendum sínum dýrgripir eins og
reyndar allar saumavélar hafa verið þaðan í frá. Þessi saumavél var „húsgagn“.
Hún var í brúnum viðarskáp mjög látlausum. Hann var hvorki spónlagður né póleraður og
eins og vélin sjálf, meira í anda notagildis en íburðar. Þegar hún var í notkun opnaðist hurðin
framan á skápnum upp á gátt og borðplötunni ofan á skápnum var lyft,hún var á hjörum og
lagðist sem borðplata ofan á opna skáphurðina. Saumavélinni sjálfri var svo lyft upp úr
geymslustað sínum, þar sem hún hékk á hvolfi og nú var hún skorðuð í réttri stöðu og leður
reiminni, sem tengdi fótstigið og vélina sjálfa smeygt í skoruna, þar sem hún skyldi haldast.
Hún var nefnilega fótstigin, blessuð gamla vélin mín. Hún var hörkutól, saumaði bæði þykkt
og þunnt, ekki margbrotin, en saumaði zik-zak saum og hnappagöt með ágætum.
Hún var ekki með vinnuljósi og mig minnir að ég hafi keypt á hana lítinn rafmagnslampa.
Seinna keypti ég á hana rafmagnsmótor og þá vorum við báðar allvel settar um hríð.
Við brölluðum margt saman. Saumuðum allt frá heyjastriga og utanyfirfatnaði til prjónasilkis
og flauels. Við brugðum fyrir okkur að sauma leðurjakka og svo eru ótaldar allar fataviðgerðirnar. Við settum stykki í buxnahné og bættum buxnarassa, gerðum við minni og
stærri göt og saumuðum rúmföt og settum í milliverk. Aldrei flækti hún tvinnann. Því miður
hefi ég gleymt hvað hún hét. Aldrei hefi ég séð aðra með þessu heiti. Hún var framleidd í
Austur Þýskalandi og það var ekki mikið úrval af saumavélum þegar ég keypti hana árið 1955
En allt tekur enda. Við erum báðar orðnar forngripir og skilum ekki miklu dagsverki héðan af.
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Pennavinur óskast
Ritstjórn barst bréf frá þýskum manni, að nafni Dirk Gerdes, en hann Dirk leitar að íslenskum
pennavini,
Hér kemur bréfið frá Dirk:
Ég heiti Dirk Gerdes, er þýskur, 56 ára gamall og norænufræðingur
að mennt. Ég stundaði norræn fræði, þýska bókmenntafræði og uppeldisfræði, bæði við háskólann í Kiel og við Háskóla Íslands þar sem
ég var í Íslensku fyrir erlenda stúdenta í tvær annir. Árið 1998 lauk ég
námi mínu og fór að kenna þýsku sem erlent/annað mál og þýða
íslenskar bókmenntir á þýsku en síðan árið 2009 hef ég aðallega
unnið sem íslenskukennari. Ég kenni íslensku á ýmsum stöðum, þ.e.
við Nordkolleg Rendsborg (sem er lítill bær nálægt Kiel), við háskólann í Mainz og við lýðháskólann í Frankfurt. En þó að ég eigi
mikla reynslu að baki og sé mjög hrifinn af íslensku enn þann dag í
dag finnst mér að ég sé enn ekki nógu góður í henni. Mig langar mikið
að verða betri en til þess vantar mig umfram allt meiri æfingu í töluðu
máli.
Ég er að leita að Íslendingi sem hefur áhuga á að tala við mig
íslensku. Tungumálasamskipti okkar gæti farið fram með því að nota
síma eða skype. Það myndi gleðja mig ef einhver hefði samband við
mig.
Með kveðju,
Dirk

Við hvetjum áhugasama til að hafa samband við Dirk og aðstoða hann við að bæta íslenskukunnáttu sína, sem augljóslega er þó mjög góð.
Netfangið hjá Dirk er: Dirk_Gerdes@gmx.de
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