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Jólahátíðin og birtan
Bráðum koma blessuð jólin með
birtu, yl og minningar.
Akureyringar, eins og aðrir
landsmenn, eru í óða önn að
undirbúa jólin.Það er orðið jólalegt
um að litast í bænum og þar með
talið í Hlíð og Lögmannshlíð. Á
báðum stöðum er bakað til
jólanna, steikt laufabrauð og
jólaskreytt. Eru þetta siðir sem
flestir þekkja vel og kalla fram
minningar liðinna tíma.
Jólaundirbúningurinn hefur breyst
frá því sem áður var en kjarninn í
honum ætti ávalt að vera góðvild
og gjafmildi í garð annarra og væntumþykja. Tengsl okkar og samvera með ástvinum er
dýrmætasta gjöfin. Á öllum aldri, sama hvar maður er þá er mikilvægt að hlúa að þessum
tengslum.
Það er tilhlökkunarefni þegar sól hækkar á lofti og það fer að birta aftur. Vetrarsólstöður eru
21. desember, eftir það tekur dagana að lengja hér á norðurhjara og myrkrið tekur að hopa og
við sjáum fram á bjartari tíma. Við kveðjum gamla árið og tökum á móti nýju ári sem færir
okkur ný tækifæri.
Kvöldsins skuggar hverfa á braut
kviknar ljósið bjarta.
Fegurst hátíð falli í skaut
friðarljós í hjarta.
Höf.Ók.

Ritstjórn Hrafnsins þakkar lesendum fyrir samstarfið á árinu með ósk um gleðileg jól og
farsæld á nýju ári.
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Opið í Hlíð: þriðjudaga til föstudaga
Opið í Lögmannshlíð: mánudaga
Tímapantanir eru í síma: 4609214 eða 8498854

Krunkið: Ingi Þór Ágústsson
Jólin nálgast – jólin, tími hátíðar og friðar, tími ljóss og kærleika, tími nærverustunda með fjölskyldu og
vinum, tími pakka og jólasveina og tími syngjandi krakka. Jólin hafa breyst talsvert mikið á minni
stuttu ævi og enn meira hafa þau breyst þegar ég tala við nokkra vini mína hér á Hlíð um jól fyrri tíma.
Ég naut þeirrar gæfu að alast upp í nokkur ár hjá afa mínum og ömmu og fékk því að kynnast jólum
fyrri tíma í gegnum þau. Afi minn átti jólatré er hann hafði smíðað sjálfur og var það skreytt með
englahárum, nokkrum fallegum kúlum og svo kertaljósum sem klemmd voru á tréð með fallega
skreyttum þvottaklemmum. Stóð jólatréð á borði í stofunni sem var skreytt með afar fallegum jóladúk
sem amma mín hafði gert af mikilli ást. Undir borðið voru síðan settir jólapakkar af ýmsum stærðum og
gerðum. Að sjálfsögðu fékk ég stærstu pakkana enda yngstur og það tók mig nokkur ár að átta mig á
því að stærð pakka hefur ekkert með verðmæti þeirra að gera. Ungur strákur horfði ég einvörðungu á
stærð pakkanna og var fljótur að vega og meta þá. Langoftast var ég búin að flokka þá undir trénu, mínir
pakkar sér og restin annarsstaðar, helst langt undir borðinu, úr augsýn voru aðrir en mínir pakkar settir.
Eina jólaljósið var aðventuljósið sem amma mín setti út í stofuglugga á Þorláksmessu. Jólaljósin voru þá
í engri líkingu við það sem í dag þekkist en ég verð að viðurkenna það hér að mér finnst sjálfum afar
gaman að skreyta allt í kringum mig með jólaljósum, í gluggum, úti við, nánast allstaðar þar sem ég á
annað borð kem fyrir jólaljósi, þar er jólaljós. Ég hugsa oft til þeirra tíma þegar afi minn varð þess
áskynja að tími aðventuljósa var við það að hverfa að hann sagði „þvílíkt bruðl“. Afi var af þeirri
kynslóð sem ólst upp við skammtakerfi og sjálfsþurftarbúskap að stærstum hluta og því fannst honum
jólaljós út um allt vera vitleysa og sóun á fjármunum.
Jólin eru ekki einungis gjafir og samvera með fjölskyldu, heldur einnig tími friðs og kærleika. Kærleikur
er okkur í blóð borinn og eitthvað sem ég tel vera atriði sem við ölum upp í komandi kynslóðum. Það
hvernig mér var kennt um kærleika er af gjörðum okkar og hvernig við komum fram við náungann.
Komum við fram við náungann eins og við viljum að hann komi fram við okkur?
Ég er alinn upp á heimili þar sem það var dyggð að vinna og vinna mikið. Vinnan göfgar manninn var
eitthvað sem var sífellt sagt í viðurvist ungs manns. Einnig var mér alið að ávallt bæri að hugsa um þá
sem minna höfðu að bíta og brenna þrátt fyrir að leggja engu minna til samfélagsins en aðrir sem höfðu
meira á milli handanna. Afi var húsasmiður og var iðulega að vinna verk fyrir einstaklinga er höfðu
lítið á milli handanna. Hann sagði ávallt að góðverk væru verk er gæfu meira í aðra hönd en peningar
gætu gert. Annar stórfrændi minn átti dekkjaverkstæði þar sem hann lifði eftir þessari hugmyndafræði
einnig. Átti hann ávallt til dekk á bíla þeirra sem hann vissi að áttu ekki mikið á milli handanna og var
ófáanlegur til að þiggja greiðslu fyrir. Átti hann til að sækja bíla þeirra heim að morgni, bankaði bara
upp á og sagðist vera mættur til að skipta um dekkin. Þáði hann aldrei greiðslu fyrir heldur sagði eins
og afi „ góðverk gefa meira í aðra hönd en peningar“. Faðir minn var á þessum árum sjómaður og að
kveldi hvers dags, eftir róður dagsins, tók hann meðafla með í göngutúrinn heim á leið í pokum og lagði
ávallt stóran krók á leið sína til að hengja aflann á hurðarhún þeirra sem hann vissi að gætu notið
fangsins. Um var að ræða eldra fólk sem og barnmargar fjölskyldur.
Þar sem ég sit hér og hugsa um þessa tíma og rita þessar fátæklegu línur þá vil ég vona
að kærleikurinn sem í okkur býr fái að njóta sín í sinni fegurstu mynd nú um jólin.

Gleðilega hátíð!
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Nýir íbúar

Albert Valdimarsson
Birna S. Ingólfsdóttir
Böðvar Árnason
Elín Inga Jónasdóttir
Halldór Halldórsson
Karl ÓskarTómasson
Matthildur Ó. Bjarnadóttir
Skjöldur Jónsson

Halldór og Unnur

Starfslok
Anna Björnsdóttir og Inga S. Ólafsdóttir voru kvaddar á kráarkvöldi í Lögmannshlíð í
nóvember. Báðar eiga þær farsæla starfsferla að baki á ÖA. Þegar þær byrjuðu var heimilið til
húsa í Kjarnalundi og upplifðu þær því tímana tvenna eftir flutninginn í Lögmannshlíð.
Stjórnendur og samstarfsfólk þakka Önnu og Ingu fyrir samstarfið í gegnum árin og óskar
þeim velfarnaðar í
lífinu framundan.
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Jólin þá og nú
Ásdís Ásgeirsdóttir veitti okkur þá
ánægju að sitja og spjalla um hefðir og
venjur í gamla daga og nú, en hún var
send í fóstur í Mývatnssveit, nánar til
tekið Hofsstöðum, þegar hún var aðeins
5 ára gömul. Hún minnist þess ekki að
hafa verið með jólatré uppi þar en man
þó eftir einu skipti þegar frændi hennar
af næsta bæ kom með skreytta grein sem
þau kölluðu jólatré. Síðar meir var hún
sjálf með jólatré sem var sett upp og
skreytt á Þorláksmessukvöld. „Hefð er
fyrir því að setja upp jólatréð á þeim tíma
hjá minni fjölskyldu en nú til dags er fólk
að setja tréið upp á öllum tímum. Sumir
byrja strax í byrjun desember en aðrir fyrsta eða annan sunnudag í aðventu. Margir eru nú
þegar búnir að setja upp jólatréð sitt.
Dísa eins og hún er kölluð talaði um að Þorláksmessa hafi verið ansi látlaus og ekkert
merkileg í sveitinni þegar hún var ung, hinsvegar þegar hún var sjálf komin með börn hafi hún
notað daginn í að undirbúa aðfangadaginn og soðið hangikjöt og skreytt heimilið. Síðar meir
hafi skatan komið inn sem hefð en hún segir skötuna vera stóran part af jólunum.
Aðfangadagur var svo meira hátíðin sjálf. Þá var lambasteik og gott meðlæti með en eftir að
hún átti börn sjálf fór hún að vera með svínasteik á aðfangadag. Aðfangadagur í dag er mjög
fjölbreytilegur. Margir eru með fjölréttað og fá sér humar í forrétt, hreindýr eða rjúpu í aðalrétt
og einhvern gómsætan eftirrétt til dæmis.
Jóladagur var svo uppáhalds dagurinn hennar Dísu, en þá var alltaf hangikjöt og laufabrauð á
veisluborðum. Hún segir það vera besta mat sem hún fái og minnist þess með vatni í munni og
mikilli eftirvæntingu. Dísa var sjálf með jólaboð á jóladag og bauð alltaf upp á hangikjötið
góða. Þessi siður er mjög algengur á íslenskum heimilum og er mjög vinsælt að hafa þennan
þjóðarrétt á borðum á jóladag.
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Markaðstorg í Hlíð

Laugardaginn 18. nóvember var haldið hið árlega Markaðstorg í Hlíð. Dagurinn var sá
stærsti til þessa en aldrei hafa jafn margir þátttakendur verið eins og í ár. Allt gekk vel fyrir
sig og voru margir sem komu og versluðu. Lukkupakkarnir slógu í gegn eins og alltaf og
voru þeir einnig óvenju margir í ár.
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Markaðstorg í Hlíð

Okkur langar að færa þakkir til allra
þeirra sem hjálpuðu til við að gera
þennan dag að veruleika. Öll þau
fyrirtæki sem gáfu lukkupakka,
einstaklingar sem komu og seldu
glæsilegar vörur, starfsfólk sem stóð
vaktina og íbúar og þjónustuþegar sem
hafa unnið hörðum höndum síðustu
mánuði við að gera þær vörur sem við
höfðum til sölu og pakka inn
lukkupökkunum. Eitt stórt TAKK til
ykkar allra.
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Jólaundirbúningur í Melgerði
Í Melgerði er orðið ansi jólalegt á að líta en á fyrsta
sunnudegi aðventunnar var allt fært í jólabúning. Ljós
voru sett upp, jólatréið skreytt og ýmsir jólakarlar og
kerlingar fengu að kíkja upp úr kössum. Sérleg
aðstoðarkona við uppsettningu jólatrésins var Ásta
okkar Sigmarsdóttir.
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Jólaundirbúningur í Melgerði

Nú á dögunum tóku íbúar og aðstandendur sig saman, skáru úr laufabrauð og áttu góða
kvöldstund með piparkökum og öðru hnossgæti. Laufabrauð er eitt af sérkennum jólahalds á
Íslandi og er talið að það sé upprunnið hérna á Norðausturlandi. Hér á árum áður var kornmeti
og mjöl af skornum skammti og því reynt að skera hráefnið sem mest við nögl var deigið flatt
út sem mest mátti til að allir gætu fengið brauð með hangikjötinu. Í dag finnst mörgum
laufabrauðið vera ómissandi með
hangikjötinu. Þessi siður hefur fylgt
okkur Íslendingum síðan á 17. öld.
Laufabrauðið er skorið til að gera
brauðið skemmtilegra og girnilegra, en
til
eru
margar
gerðir
af
laufabrauðsjárnum sem nýta má til
verksins. Áður en laufabrauðsjárnin
komu til sögunnar voru notaðir hnífar til
að skera út í brauðið.
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Framundan í iðju– og félagsstarfi á Hlíð
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Framundan í iðju– og félagsstarfi í Lögmannshlíð
Framundan í iðju- og félagsstarfi í Lögmannshlíð
Fyrir hádegi alla virka daga er húslestur og gátur leystar. Eftir
hádegi er breytileg dagskrá, t.a.m. bingó, spilamennska,
handverk og söngur. Í desember ætlum við að prufa okkur
áfram í kertagerð og aðventustundir verða alla föstudaga. Þar
munum við eiga notalega stund saman, kveikja á kertum, lesa
jólasögur og syngja saman. Fyrir utan hefðbundna dagskrá
verða einnig sérviðburðir og ýmsir aðilar hafa boðað komu
sína.

Guðsþjónustur um jólin:
Hátíðarguðsþjónusta á Jóladag kl. 11. Sr. Stefanía G. Steinsdóttir þjónar. Kór Glerárkirkju
syngjur.
Hátíðarguðsþjónusta á Gamlársdag kl. 15:10. Sr. Guðmundur Guðmundsson þjónar, með
honum í för verður kór eldri borgara Í fínu formi, ásamt kórstjóranum og organistanum Petru
Björk Pálsdóttur.
Aðrir viðburðir:
Leikskólinn Hulduheimar-Sel bauð íbúum í Lögmannshlíð í heimsókn14. desember.
Þar ætlum við að eiga notalega stund saman og hlusta á
börnin syngja nokkur lög.
Litlu jól íbúa og starfsfólks verður haldin fimmtudaginn
14. desember kl. 17:15. Þar verður dansað í kringum
jólatréið og sungið. Þá er aldrei að vita hvort jólasveinar
kíki í heimsókn.
Karlakór Akureyrar – Geysir munu syngja í
Samkomugerði laugardaginn 16. desember kl. 16:00.
Edenkaffi og þrettándagleði verður haldin 5. janúar
kl. 14:00. Þá munu Pálmi Stefáns og félagar spila að venju.
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Eden hugmyndafræðin

Listin að skapa heimili þar sem lífið er þess virði

að lifa því

Grunnreglurnar 10:
1. Vandinn: Einmanaleiki, leiði og vanmáttar kennd er u megin ástæður vanlíðunar hjá

öldruðum sem búa á hjúkrunarheimilum
2. Lausnin: Að skapa heimili þar sem lífið snýst um náin og stöðug samskipti. Bör n,

dýr og plöntur gefa lífinu gildi.
3. Leiðir til að vinna bug á einmanaleika: Að skapa kær leiksr íkt umhver fi þar sem

aldraðir hafa náið samband við menn, dýr og plöntur.
4. Leiðir til að vinna bug á vanmáttarkennd: Að skapa fólki tækifær i til gefa af sér eins

og að þiggja.
5. Leiðir til að vinna bug á leiða: Að skapa umhver fi þar sem óvæntir og

ófyrirsjáanlegir atburðir og uppákomur gerast sem veita gleði og ánægju.
6. Tilgangslaus iðja hefur neikvæð áhr if á andlega líðan. Það er nauðsynlegt fyr ir

heilsuna að fá tækifæri til að taka þátt í innihaldsríkum athöfnum.
7. Læknisfræðileg meðferð er nauðsynleg en ætti aldrei að ver a miðpunktur daglegs

lífs. Lyf ættu að vera „þjónn en ekki húsbóndi”.
8. Heimilisfólk fær tækifæri til að taka sem flestar ákvar ðanir sjálft sem var ða daglegt

líf þess eða þeir sem standa því næst.
9. Að skapa Eden heimili er stöðugt þróunarferli. Hver t heimili finnur sínar leiðir út fr á

grunnreglunum tíu til að vaxa og þroskast.
10. Áhugasamir og úrræðagóðir stjórnendur skipta sköpum var ðandi innleiðingu Eden
hugmyndafræðinnar.
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Litla jólabúðin
Litla JólaBúðin hefur verið opnuð í
Hlíð. Þar fást fallegar vörur gerðar
af íbúum og þjónustuþegum, einnig
fást þar seríur, rafmagnskerti,
jólakort og fleira. Sjón er söguríkari.

Opnunartími 8-16 alla virka
daga.
Allir hjartanlega velkomnir.
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Aðdragandi jóla í Austurhlíðum
Aðventan er gengin í garð og
nálgast jólin senn með gleði og
samverustundum. Á Austurhlíðum
hefur undirbúningur jóla fallið í
skuggann af veikindum íbúa og
starfsfólks. En hægt og rólega erum
við að komast í jólagírinn. Búið er
að setja upp jólatré í miðrýmum
Austurhlíða og er jólabragur að
komast á heimilin. Þegar hefur
verið steikt laufabrauð og bakaðar
hafa verið smákökur á Reyni- og
Skógarhlíð, sem vakti mikla lukku
meðal íbúa sem kepptust við að
skera út og rifja upp gamla takta í
steikingu og bakstri.
Íbúar og starfsfólk ætla að njóta
allra samverustunda sem boðið
verður uppá í desember, enda
verður nóg um að vera. Dagskráin
hér á Hlíð býður uppá skemmtilega
afþreyingu í samkomusalnum til að
njóta saman, aðventustundir, kórar
og
ýmislegt
sem
við
á
Austurhlíðum ætlum ekki að missa
af.
Einnig erum við með okkar eigin dagskrá þar sem við ætlum m.a. að halda jólabingó
þann 12. desember í sparistofunni. Litlu jólin verða haldin á Reyni- og Skógarhlíð þann 21.
desember, þar sem lesin verður jólasaga, sungnir verða jólasöngvar og ætlum við að fá
hljóðfæraleikara til að spila jólatónlist. Einnig ætlum við að borða ógrynni af smákökum og
konfekti og renna því niður með jólaöli.
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Aðdragandi jóla í Austurhlíðum

Kvöldstund eina settist einn hagmæltur heimilsmaður niður með starfsmanni og ritaði
eftirfarandi vísu:
Á Austurhlíðum gleði er og gaman
gott er þar að fagna og vera saman.
Við sendum kveðjur hlýjar heims um bólin,
hafið þið það gott um blessuð jólin.
(Höf: Birgir Marinósson, íbúi á Skógarhlíð)

Gleðilega hátíð
kæru vinir.
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Þjónandi leiðsögn
Þungamiðja þjónandi leiðsagnar:
Þátttaka okkar í lífi annarra hefur þann megintilgang að kenna, hlúa að og
viðhalda reynslu þeirra og upplifun af tengslum, vináttu og því að vera hluti
af samfélaginu.
Þjónandi leiðsögn byggir á fjórum grunnstoðum:
Öryggi: líkamlegt og andlegt öryggi. Að einstaklingur upplifi sig öruggan í
návist starfsmanna og í umhverfinu.
Virðing og umhyggja: sýna skilyrðislausa umhyggja og virðing, sem felur í
sér að starfsmenn gefi af sér og beri hag einstaklinga fyrir brjósti.
Skapa öðrum tækifæri til að sýna umhyggju og virðingu: skapa aðstæður sem
leyfa einstaklingum að eiga hlutdeild í lífi annarra með gagnstæðum kynnum.
Starfsmenn gefa einstaklingum tækifæri á að kynnast sér sem manneskju en
ekki bara sem starfsmanni.
Þátttaka: þátttaka er andstæða einmanaleika. Starfsfólk getur hjálpað og hvatt einstaklinga
til þátttöku í þeirra eigin lífi og í samfélaginu með því að skapa svigrúm í tíma og
aðstæðum. Þátttaka einstaklinga gefur þeim tækifæri til að gera eitthvað fyrir sjálfan
sig, með öðrum og fyrir aðra.
Allir einstaklingar eiga sína sögu, minningar, styrkleika og veikleika. Þetta hefur áhrif á
samskipti ásamt tilfinningum, óskum og löngunum. Þjónandi leiðsögn leggur áhersla á að
horfa á styrkleika einstaklinga og mæta þeim með virðingu og skilyrðislausri umhyggju í
öllum þeim aðstæðum sem upp geta komið.
Þjónandi leiðsögn bendir á verkfæri sem hægt er að notað til að geta veitt þessar fjórar
grunnstoðir. Leiðbeiningar um hvernig hægt er að gera hlutina en ekki bara hvað á að gera.
Verkfæri hugmyndafræðinnar:
Orð og tónn raddar: tala blíðlega. Tala rólega og velja orð og tón af kostgæfni. Augu:
horfa hlýlega. Vera meðvituð um augnsvip og nota hlýtt og gott augnaráð.
Hendur: snerta hlýlega og af virðingu
Nærvera: vera til staðar.
Hugmyndafræðin undirstrikar mikilvægi þess að tala alltaf af
vinsemd, horfa með athygli og væntumþykju, snerta af virðingu og
vera gætinn. Einnig er lögð áhersla á að hafa athygli á samskiptunum
og vera til staðar.
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Jóladagatal Lögmannshlíðar

Iðju- og félagsstarfið í Lögmannshlíð bjó til jóladagatal fyrir íbúa. Starfsmenn bjuggu til
umslög í margskonar litum og fundu til ýmislegt skemmtilegt sem allt tengist jólum.
Umslögin voru hengd upp í Samkomugerði, hvert og eitt merkt dagsetningu og miði í hverju
umslagi sem á stóð hvað ætti að lesa. Á hverjum degi skiptast íbúar á að opna umslögin og í
þeim eru m.a. jólasögur, jólakvæði og jólabrandarar. Jóladagatalið hefur vakið mikla lukku
meðal íbúa. Í síðasta umslagi var
dreginn -Jólagjafalistinn hennar
ömmu- sem vakti mikinn hlátur
og gleði.
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Aðventukvöld í Aspar– og Beykihlíð

Aðventukvöld Aspar- og Beykihlíðar fór fram með pompi
og pragt þann 7. desember. Mikið fjölmenni mætti sem var
afar gleðilegt og kræsingarnar voru á við fínustu
fermingarveislu.
Við á Aspar– og Beykihlíð þökkum: íbúum, aðstandendum
og starfsfólki kærlega fyrir samveruna og alla aðstoðina og
mun þetta án efa verða árlegur viðburður héðan í frá.
Sérstakar þakkir fá tónlistarmennirnir fyrir þeirra framlag og
Systa fyrir lesturinn.
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Jólaundirbúningur

Kór eldri borgara kíkti í heimsókn.
Svavar Knútur kíkti líka til
okkar og spilaði og söng.

Svo höfum við auðvitað líka verið
upptekin við bakstur, laufabrauðsgerð
og auðvitað við að skreyta hátt og lágt.
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Hollvinasamtök ÖA
Hollvinasamtök ÖA voru
stofnuð á Hlíð síðastliðinn
31.
október.
Tilgangur
Hollvinasamtakanna er að
styðja við ÖA með styrkjum
framlögum og sjálfboðastarfi
og að tilnefna stjórnarmenn í
stjórn Gjafasjóðs ÖA. Þeim
peningum sem safnast í
gegnum Hollvinasamtökin er
ráðstafað til hagsbóta fyrir
íbúa, starfsmenn og starfsemi
ÖA.
Á stofnfundinum var kosið
til fyrstu stjórnar Hollvinasamtakanna og náðu kjöri: Anna Guðný Egilsdóttir, Snorri Guðvarðsson, Ragnhildur
Filippusdóttir, Snjólaug Brjánsdóttir og Björgúlfur Þórðarson. Ritstjórn Hrafnsins óskar
nýkjörinni stjórn velfarnaðar í starfi.
Til þess að Hollvinasamtök ÖA nái fram tilgangi sínum þurfa þau á góðum félagsmönnum að
halda og auglýsum við hér með eftir fólki sem hefur áhuga á að ganga í félagið og styrkja með
því starfsemi okkar hér á ÖA. Árgjald er kr 5000 og er hægt að skrá sig í félagið á heimasíðu
ÖA.
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