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Bráðum koma blessuð jólin
Aðventan er gengin í garð, jólin nálgast
og ný ár. Við horfum yﬁr árið sem senn
verður liðið og leiðum hugann að nýju
ári. Liðin 'ð hefur fært okkur sorgir og
sigra sem þroska okkur og eﬂa. Nýja
árið bíður okkar handan við hornið með
fyrirheitum, draumum og þrám.
Veðurfarslega hefur haus.ð leikið við
okkur, nóvember mildur og var hi. ofar
meðaltali síðustu 'u ára og úrkoma að
mestu í formi rigningar. Einungis sjö
alhví.r dagar á Akureyri sem er ellefu
dögum færra en í meðalári samkvæmt
Veðurstofu Íslands. Skv. Veðurspá
Veðurklúbbsins á Dalbæ verður veður í desember „svipað og það hefur verið undanfarið,
margá a og hlý m.v. árs'ma. Jól og áramót verða ﬂekkó en engin illviðri.“ Snjóleysinu
fylgir allnokkurt myrkur og er því dásamlegt um að litast e7ir því sem bærinn, Hlíð og
Lögmannshlíð prýðast jólaljósum.
„Hér má lesa um hi og þea,
heima og í skólunum,
sem þau heyrðu , aﬁ og amma, -ekki síst á jólunum.“
(Jóhannes úr Kötlum)

Að lokum vill ritstjórn Hrafnsins þakka ykkur fyrir samstarfið á árinu og óska ykkur
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Halldórspistill
Aðventan og núið
Ei sinn þegar barnabörnin voru í heimsókn, sveif athygli mín af stað eins og stundum gerist, frá
því að fylgjast með þeim og yﬁr í ei hvað annað, inn í tölvuna eða símann. E7ir skamma stund
var hnippt í mig með áminningarorðum – „hey aﬁ – ég er að tala við þig“. Þá rankaði ég við mér
og mæ? inn í leikinn eða samtalið í stað þess að vera andlega @arverandi. Það er nefnilega
stundum snúið að vera .l staðar, að vera í núinu með fólki eða í aðstæðum. Of o7 kemur það
fyrir að maður uppliﬁr andlega @arveru, hvort sem það er af því hugsanir eða áhyggjur leita á
hugann eða einhver tæknileg @arvera. Í þessu samhengi ri@ast upp einföld hending sem ég
heyrði fyrir einhverju síðan – „það er þea með núið, sem er svo snúið, því það er aldrei búið“.
Hljómar einfalt en er í raun marghá uð skilaboð.
Meðvitund getur verið vandasöm í framkvæmd. Að vera meðvitaður hér og nú, um aðstæður
sem ég er í eða aðstæður sem ég ﬁnn eða uppliﬁ að ég sé í. Meðvitund er líka spurning um
sjálfsvitund og sjálfsþekkingu og kannski ekki síður um samvitund og hvernig ég skynja og
uppliﬁ umhverﬁ mi og sam'ma, stöðu mína, hlutverk og möguleika. Og e7ir því sem meira er
af sjálfsþekkingu og meðvitund því raunhæfari og jákvæðari viðhorf, vegna þess að þá á ar
maður sig á eigin takmörkunum og breyskleika og verður betur í stakk búinn .l að sjá fegurðina
í fari annarra og í umhverﬁnu. Að vera í núinu vísar samkvæmt þessu .l samveru með sjálfum
sér og með öðrum og líka .l þekkingar á sjálfum sér.
Í vetur er með markvissum hæ? leitast við að vinna með lífsgæði og vellíðan íbúa og starfsfólks
hjá ÖA. Það gerum við með spurningum og samræðum um ákveðin efni eins og „hver er ég“ og
„hver eru mín tengsl“ og „hvað vei%r eða gefur mér gleði“. Markmiðið er að auk lífsgæði og
nota .l þess samræðuna og núið. Þannig vex þekking og tengsl milli fólks sem eﬂir og glæðir
sjálfsvitundina hjá þá takendum. Útkoman getur verið þroski og upplifun af fegurð sem bir.st
svo í gleðinni eins og sjá má í þarfapíramída lífsgæðanna.
Aðventan er 'mi biðar og e7irvæn.ngar og biðar e7ir sjálfri jólahá'ðinni. Einn þá ur í bará u
okkar gegn myrkrinu á þessum árs'ma er að setja upp jólaljósin. Markmiðið er að auka
lífsgæðin, með því að skapa fegurð, samveru og gleði í .lefni af komu ljóssins. Íbúum
öldrunarheimilanna er líkt og öðrum mikilsvert að njóta samveru, hvort sem er með öðrum
íbúum, starfsfólki eða heimsóknum æ?ngja. Þá skipir máli að tækifærin sem gefast .l samveru
taki mið af því að vera í núinu og að vera .l staðar, hvort sem samveran er á staðnum, í síma,
myndsíma eða á annan há . Núið er núna, í .lhlökkun og e7irvæn.ngu jólanna og núið
endurnýjar sig. Tækifærin felast í að nota núið si á þann há að í „næsta núi“ verði maður
meira meðvitaður og í tak. við aðstæður og sjálfan sig.
Íbúum, @ölskyldum þeirra og starfsfólki öllu sendi ég bestu óskir um gleðiríkra aðventu og
jólahá'ð.
Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri
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Kveðjuboð vegna starfsloka
Um síðustu mánaðarmót kvöddu okkur tvær kjarnakonur sem unnið hafa um árabil við
Öldrunarheimili Akureyrar. Þær eru Rebekka Gústavsdó?r sjúkraliði og Unnur Harðardó?r
hjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Austurhlíða síðan 2010. Af .lefninu var nánasta
samstafsfólki þeirra boðið .l veislu. Við þökkum þeim kærlega go samstarf í gegnum árin
og óskum þeim velfarnaðar á nýjum ve vangi.

Halldór og Unnur

Sóley, Rebekka og Hólmfríður

Nýjir íbúar
Anna A. Guðmundsdóttir
Árdís Sigurðardóttir
Bergljót Pálsdóttir
Helga Lúðvíksdóttir
Júlíana Hinriksdóttir
Sólveig Axelsdóttir
Unnur Jónsdóttir
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Fræðsluferð til Danmerkur

Stór hlu. starfsfólks þjónustusviðs ÖA fóru í náms- og kynnisferð .l Kaupmannahafnar 27.
september .l 2. október.
Byrjað var á að fara á Plejecentret Sølund (det musikalske plejehjem). Þe a er
hjúkrunarheimili sem býður upp á varanlega búsetu, dagþjálfun og 'mabundnar dvalir.
Sérstaða heimilisins er tónlist í öllu starﬁ og hafa þau þróað smáforrit og spil .l innleiðingar
tónlistar í starfseminni, þ.m.t. einstaklingsmiðaða lagalista.
Sama dag var farið á OK-Hjemmet Lo e. Þar fengum við kynningu á starfseminni ásamt
verkefninu Besögsbaby sem er ætlað .l að brúa bilið á milli kynslóða og ólíkra
menningarheima. Fá fólk með ung börn .l að koma í
heimsókn á öldrunarheimili. Þe a verkefni er ný
og enn í þróun. Þá var verkefnið Byen for livet i
Odense kynnt. Það er verkefni sem OK-fonden í
samstarﬁ við Stø eforeningen Marguri ens venner
eru að þróa í Odense. Nokkurskonar þorp eða
bæjarhlu. fyrir einstaklinga með heilabilun.
Hugmyndin er að byggja upp samfélag þar sem fólk
býr í öruggu umhverﬁ, en getur hinsvegar só sér
alla þá þjónustu sem það þarf og félagsstarf.
Fyrirtæki verða fengin .l samstarfs, t.d. verslanir,
bankar, kaﬃhús og vei.ngastaðir.
Hugmyndin er að þar verði leiguíbúðir fyrir ungt fólk
og hlu. af leigunni verði í formi vinnuframlags.
Skapa samfélag sem er ekki eins og lí.ð sjúkrahús
heldur kunnulegt umhverﬁ og aðstæður. Markmiðið
er að fólk ge. búið heima allt líﬁð. Að þar sé líf allt
líﬁð.
4

Fræðsluferð til Danmerkur
Næsta heimsókn var á Hjálpartækjamiðstöðina. Þar
fékk hópurinn kynningu og fræðslu um hjálpartæki
sem nýtast einstaklingum .l að fara á milli staða og
við ADL. Einnig fékk hópurinn fræðslu um
hjálpartæki fyrir einstaklinga með heilabilun. Danir
eru búnir að reikna út hagkvæmni þess að fólk fái
hjálpartæki heima og á öllum hjúkrunarheimilum. Í
Hjálpartækjamiðstöðinni eru ly7urnar á brautum í
lo7unum. Þá eru þeir ekki hrifnir af þeim ly7um sem
við notum, okkar tækni reyni of mikið á starfsfólkið
og skapi óöryggi.

Búið er að sjá gagnsemi þess að fólk
ge. búið sem lengst heima, það eykur
lífsgæði og er sparnaður fyrir
samfélagið. Danir á a sig á því þjóðin
er að eldast og sjá að í fram'ðinni
verða færri sem geta sinnt þeim eldri.
Hjálpartækjaþróun þeirra miðast að
því að einn starfsmaður ge.
auðveldlega
aðstoðað
hvern
einstakling.
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Fræðsluferð til Danmerkur
Síðasta heimsóknin var í
Demenscentret Pilehuset.
Það er hjúkrunarheimili
sem býður upp á varanlega
búsetu, dagþjálfun og
'mabundnar
dvalir
sérsniðið að einstaklingum
með heilabilun. Unnið er
e7ir hugmyndafræði Tom
Kitwoods
um
einstaklingsmiðaða
þjónustu.
Starfsfólk
Pilehusets vei.r öðrum
heimilum í Danmörku ráðgjöf varðandi hegðunarörðugleika einstaklinga. Virkni
einstaklinganna felst m.a. í „búðarferðum“ í verslunargötu sem staðse er í kjallara
Pilehusets, er það frábrugðið öðrum heimilum. Starfsfólkið og íbúar hafa málað, n.k.
búðarmyndir á veggi og fyrir innan veggina eru búðir, kaﬃhús, bar og pósthús. Starfsfólk á
skrifstofunum vinnur í búðunum og er opið á milli kl. 11-12 alla daga. Starfsfólkið fær ekki
afgreiðslu nema í fylgd íbúa. Þar er allt verslað .l heimilisins þe a er þeirra miðlægi lager.
Þe a var skemm.leg ferð sem mun skila vinnustaðnum starfsfólki með nýjar hugmyndir og
nýjar aðferðir sem hægt er að nota í starﬁ okkar á ÖA. Betri samheldni innan hópsins og
jákvæðu viðhorﬁ.
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Litla JólaBúðin
Litla JólaBúðin hefur verið opnuð í Hlíð. Þar fást
fallegar vörur sem fólkið okkar hefur búið .l,
ásamt: seríum, rafmagnskertum, jólakortum og
ﬂeiru. Sjón er söguríkari. Opnunar'mi 8-16 alla
virka daga. Allir hjartanlega velkomnir.
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Jólastréin skreytt á Hlíð
Íbúar og starfsfólk á Hlíð
eru
á
fullu
við
jólaundirbúning. Búið er
að
skreyta
jólatré
heimilanna,
steikja
laufabrauð,
baka
smákökur, föndra og svo
margt ﬂeira.

Enda að mörgu skemm.legu að huga í
desember. Það eru allir .l í að ly7a hendi og
hjálpa því stemmingin er góð og allir .l í að
leggja si af mörkum .l að gera heimilin hlýleg
og .lbúin fyrir jólin.

ÖA fá 250.000 kr styrk frá Landsbankanum

ÖA fékk á dögunum styrk frá Landsbankanum uppá 250.000. Styrkurinn er
vei ur .l að útbúa fræðsluefni fyrir börn um heilabilun. Heilabilun er algengur
sjúkdómur meðal aldraðra í íslensku samfélagi. Mikilvægt er að fræða
aðstandendur og almenning um heilabilun .l að koma í veg fyrir fordóma og
hræðslu við einstaklinga með heilabilun.
Að verkefninu standa þær Ester Einarsdó?r, Elísa Arnars og Ásta Júlía Heiðmann
og óskum við þeim .l hamingju með styrkinn og hlökkum .l að sjá afrakstur
verkefnisins.
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Jólastemmingin á Lögmannshlíð
Jólastemmning er allsráðandi
þessa dagana og eins og annars
staðar er nóg að gera við
undirbúning jólanna. Þrá fyrir
mikla dagskrá eru allir glaðir,
enda verkin skemm.leg
Á myndinni hér .l vinstri má sjá
börn
í
heimsókn
frá
leikskólanum Hulduheimar en
þau kíktu .l okkar að skera út
laufabrauð

Jólabörn koma ekki bara í ýmsum
stærðum, heldur eru þau á ýmsum
aldri líka. Rikka er íbúi í Melgerði
og hefur hún alla 'ð verið mikið
jólabarn. Henni ﬁnnst .l að mynda
aldrei vera of mikið jólaskraut og
ber herbergið hennar þess skýr
merki. Rikka var svo indæl að leyfa
okkur að kíkja í heimsókn .l
hennar og skoða herleghei.n, en
myndin hér .l hægri sýnir hluta af
skrey.ngunum inni hjá henni.

Meira að segja dýrin á
Lögmannshlíð eru spennt fyrir
jólunum. Páfagaukurinn Gulli er
reyndar
spenntastur
fyrir
aðventukransinum en hann
langar meira að borða hann en
fylgjast með kertunum loga.
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Lífið í Bandagerði
Í Bandagerði eru 'u íbúar ásamt tveimur
páfagaukum. Þar er lí.ð og vinalegt samfélag..
Aðstaðan á Bandagerði er frábær, allir hafa
rúmgóð herbergi með sér baðherbergi.
Sameiginlegt eldhús er í miðrýminu og þar
hjálpumst við að við að elda og baka. Við
leggjum saman á borð, gæðum okkur á
kræsingum og að sjálfsögðu fáum við okkur svo
kaﬃbolla e7irá. Í kaﬃ'manum er yﬁrlei
heimabakað meðlæ. og á þriðjudögum fáum
við alltaf nýbakaðar kleinur.
Við erum með verönd og garð, á sumrin eru
lömb og kanínur í girðingu í garðinum. Þá er
go að sóla sig á veröndinni og fylgjast með
lömbunum að leik. Í sumar var daglegt brauð
að kanínurnar sluppu út úr girðingunni og
fylgdust íbúar þá o7 kímnir með á meðan
starfsfólkið reyndi að hlaupa þær uppi. Í
garðinum ræktum við grænme. og kartöﬂur sem við nýtum með kvöldmatnum.
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Lífið í Bandagerði

Við í Bandagerði erum hægt og rólega að komast í jólagírinn. Hér er búið að setja upp
seríur og skreyta. Í lok nóvember komu æ?ngjar og vinir og skáru út laufabrauð með
okkur. Við ætlum að njóta aðventunnar saman, baka smákökur, sækja jólaskemmtanir í
Samkomugerði og búa .l óvenju mikið af heitu kakói!

Gleðilega hátíð kæru vinir.
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Markaðstorg á Hlíð

Hið árlega markaðstorg í Hlíð var haldið laugardaginn 19. nóvember síðastliðinn. Það var
@öldinn allur af gestum sem gerði sér ferð .l okkar og skoðaði allt sem í boði var. Úrvalið
hefur sjaldan verið eins mikið, prjónavörur, töskur, ker., jólavörur, gler, skrey.ngar,
útskurður, tónlist og margt, margt ﬂeira.
Hjartans þakkir .l allra þá takenda og sjálZoðaliða sem gerðu daginn skemm.legan. Kærar
þakkir .l allra þeirra fyrirtækja og einstaklinga sem gáfu lukkupakka.

Lukkupakkarnir voru á sínum stað og slógu í gegn eins og undanfarin ár.
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Markaðstorg á Hlíð
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Jóladagskrá á Hlíð
Í desember er skemm.leg jóladagskrá í boði bæði á Hlíð og í Lögmannshlíð. Hér fyrir neðan
má ﬁnna helstu viðburði iðju-og félagsstarfsins á Hlíð, þar er margt skemm.legt í boði og allir
æ u að geta fundið ei hvað skemm.legt að gera.

Guðþjónustur um jólin:
Há'ðarguðsþjónusta 26. desember kl 15:30 prestur frá Akureyrarkirkju.

Há'ðarguðsþjónusta 31. desember kl 14:00 prestur sr. Guðmundur Guðmundsson kór
eldriborgara Í (nu formi.
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Jóladagskrá á Lögmannshlíð
Framundan í iðju- og félagsstarﬁ í Lögmannshlíð
Fyrir hádegi alla virka daga er húslestur. Í desember verður Aðventa e7ir Gunnar Gunnarsson
lesin. Strax í kjölfarið eru vísnagátur, spurningar eða sprellsögur og lé ar teygjur. E7ir hádegi
er dagskráin brey.leg milli daga, bingó, söngur og spilamennska svo ei hvað sé nefnt.
Handverkið hefur tekið vel við sér og erum við að prufa okkur áfram í kertagerð í desember.
Fyrir utan hefðbundna dagskrá hafa ýmsir boðað komu sína, en auk þess höldum við nokkra
sérviðburði.
Tónlistarviðburðir:
Kór eldri borgara Í [nu formi mánudaginn 12. desember kl 14:00
Karlakór Akureyrar Geysir laugardaginn 17. desember kl 16:00
Guðþjónusta:
samvera með pres. frá Akureyrarkirkju verður mánudaginn 19. desember kl 14:00
há'ðarmessa á jóladag kl 11:00 Prestur frá Glerárkirkju stýrir messunni
há'ðarmessa á Gamlársdag kl 15:10. Sr. Guðmundur Guðmundsson stýrir, með honum í för
verður kór eldri borgara Í (nu formi ásamt Petru Pálsdó ur organista.
Aðrir viðburðir:
Litlu jól íbúa og starfsfólks verða haldin ﬁmmtudaginn 15. desember kl 17:15. Þar verður
dansað í kringum jólatréið og sungið. Þá er aldrei að vita hvort jólasveinar kíki í heimsókn.
Við stefnum á að gera okkur ferð á jólasýninguna Skreytum hús... á minjasafni Akureyrar i
desember.
Leikskólabörn frá leikskólanum Kiðagil koma í heimsókn miðvikudaginn 14. desember kl
14:00 .l að syngja með okkur.
Edenkaﬃ og þre ándagleði verður splæst saman í einn viðburð sem verður haldinn
föstudaginn 6. janúar með .lheyrandi hnallþórum og öðrum kræsingum. Pálmi Stefáns og
félagar sjá um tónlis.na

Þá nýtum við hvert tækifæri .l að gera okkur glaðan dag☺
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Uppskriftahornið
Ljúffengur Lax frá Láru í Furuhlíð
4 Laxastykki
1/2 sítróna
smá ferskur engifer ca.1 cm.
1 rif hvítlaukur
malaður pipar
go salt.
Aðferð:
Leggið lax i eldfast mót og kreis.ð 1/2 sítrónu yﬁr ﬁskinn
og raspið ferskan engifer og hvítlauk yﬁr, sal.ð og piprið.
Lá.ð standa á meðan búin er .l sósa
Sósa:
Lí.l dós sýrður rjómi
1/2 tsk. hunang
Smá pipar og salt
hálf agúrka riﬁn.
Blandið öllu vel saman og bæ.ð agúrkunni síðast saman
við, setjið í kæli meðan þið bakið ﬁskinn í ca. 20- 25 mín
við 200 gráður.
Borið fram með bökuðum sætum kartöﬂum.

Verði ykkur að góðu.
Að lokum langar mig að skora á Birnu Björnsdó ur í Austurhlíðum
.l að koma með uppskri7 í næsta Hrafn

Í ritstjórn Hrafnsins sitja:
Anna Jenný Jóhannsdó?r, Ásta Júlía Aðalsteinsdó?r, Friðný B. Sigurðardó?r og Helga G. Erlingsdó?r.
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