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Vorið er komið og grundirnar gróa
Það hefur varla farið fram hjá
nokkrum að veðrið hefur leikið
við okkur og vorið komið með
hvelli. Við höfum notið þess og
baða okkur í sólinni við hvert
tækifæri.
Gróðurinn er allur að lifna við.
Krókusarnir og Páskaliljurnar
stinga sér uppúr moldinni og
laufin farin að spretta á trjánum.
Heyrst hefur í sláttuvélum hér og
þar um bæinn og fólk klippir,
rakar og dittar að görðum sínum.
Vorið er einstakur tími þegar allt lifnar við á nýju.
Það er ekki eingöngu gróðurinn sem lifnar við á vorin, heldur er þetta ekki síður tími litlu
lambana. Túnin í sveitum landsins fyllast af skoppandi lömbum og gleðin er ríkjandi hjá
ungum sem öldnum í sveit og í bæ.
Vorið er tíminn sem minnir okkur á að allt blómstrar á ný og nýtt líf kviknar alltaf aftur.
Vorið góða, grænt og hlýtt,
græðir fjör um dalinn,
allt er nú sem orðið nýtt,
ærnar kýr og smalinn.
Jónas Hallgrímsson

Efnisyfirlit
Í þetta sinnið kennir ýmissa grasa í Hrafninum, en ákveðið hefur verið að lengja Hrafninn
um fjórar tölusettar síður svo að við getum miðlað enn fleiri fréttum, viðtölum og
skemmtilegum myndum frá heimilislífinu á Hlíð og Lögmannshlíð til ykkar.
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Halldórspistill
Sumarið og samveran
Gleðin er þema þessa mánaðar í umræðuefnum um „Lífsgæði og vellíðan“. Í vetur hefur
athyglinni verið beint að vel-líðunar-lyklunum sem Eden hugmyndafræðin byggir á og í
raun varðar alla. Umræðuefnin eru um sjálfsmyndina, tengslin, öryggið, sjálfstæðið,
tilganginn og þroskann. Íbúar, ættingjar þeirra og starfsfólk getur nýtt sé þessi umræðuefnin
til samræðu eða til umhugsunar. Og þessa dagana er þetta spurningin sem er til umræðu:
Hvað er það sem veitir gleði og ánægju í daglegu lífi þínu?
Í Bretlandi er stórt átaksverkefni gegn einmanaleika sem gengur undir heitnu „end loneliness UK“ sem gæti á íslensku verið „burt með einmanaleika“. Markmið verkefnisins er
að enginn sem vill samveru eða félagsskap þurfi að vera án þess. Fyrir áhugasama er hægt
að fylgjast með verkefninu á Twitter undir @EndLonelinessUK eða heimasíðu með sama
nafni. Í verkefninu er miðlað upplýsingum og fræðsluefni um einmanaleika og þar er líka
umfjöllun um afleiðingar einmanaleika á heilsufara. Loks eru ýmis tilmæli til sveitarfélaga
og ráðleggingar sem byggja á nýjustu rannsóknum, um hvað hægt er að gera til vinna gegn
einmanaleika eldra fólks. Meðal þess sem ráðlagt er að gera er að koma á sambandi, efla
skilning um stöðu einstaklings og hvetja viðkomandi til að nýta sér þjónustu og stuðning. Í
þeim verkefnum er byggt á tengslum eða ný tengsl mynduð við ættingja, vini og nágranna,
sjálfboðaliða og starfsfólk.
Áhugaverður þáttur er að gera sér grein fyrir tveimur hliðum einmanaleikans. Önnur hliðin
er vöntun á samskiptum og félagsskap, en hin hliðin er tilfinninging - að upplifa sig einmana. Það er hægt að vera einmana en í félagsskap og líka hægt að vera einn eða í litlum
samskiptum án þess að upplifa einmanaleika.
Í baráttunni við einmanaleika er gjarnan rætt um matmálstíma og þá athöfn að borða saman.
Sérstakt hugtak (commensialism) er um það að hafa borðnaut eða mötunaut, einstakling
sem situr til borðs með öðrum og saman neyta þeir matar og báðir hafa gagn og ánægju af.
Bretar og Hollendingar svo dæmi sé tekið, hafa gert átak í þessu með því að hvetja fólk,
virkja sjálfboðaliða og einnig eru gerðir samningar við námsmenn um að borða reglulega
með eldra fólki.
Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á að útrýma einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða.
Hjá ÖA er markmiðið að skapa aðstæður þar sem lífið snýst um stöðug og náin samskipti
og tengsl. Í hlýleikakönnun sem gerð var á síðast ári, kom fram eftirspurn íbúa um að efla
tengsl og samskipti. Með vaxandi birtu og hlýindum sumarsins verða til ný tækifæri til
samveru og útiveru. Nýtum þau sjálfum okkur og öðrum til
gleði og upplifum gleðilegt sumar.
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Nýjir íbúar

Anna Steindórsdóttir
Árni H. Sörensson
Ásta Þórný Hannesdóttir
Björn Þorkelsson
Daníel Guðmundsson
Esther Skaptadóttir
Ingibjörg Eðvarðsdóttir
Kristín Baldvina Jónsdóttir
Matthías Frímannsson
Ólafía Jóhannesdóttir
Ragnheiður Kristinsdóttir
Sif Georgsdóttir
Sigurlaug Geirsdóttir
Sigurlaug Stefánsdóttir
Stefán Þórarinsson
Vernharður Jónsson
Þorlákur Tómasson
Þórólfur Jóhannsson
Þórunn Þorsteinsdóttir

Fræðsla
Maí og júní
Fræðsla fyrir nýtt starfsfólk 23. maí og 6. júni er. Eldr a star fsfólk er hvatt til að sækja
þá fræðslu sem þau þurfa til að viðhalda þekkingu sinni og færni eins og Fyrsta hjálp á
hjúkrunarheimili – sem mælt er með að fara á á tveggja ára fresti. Einnig Eldvarnir – sem
þarf að rifja upp reglulega þannig að viðbrögðin séu rétt ef eldur kviknar.

4

Edenmolar
Breytt menning
ÖA hefur unnið eftir Eden hugmyndafræðinni frá árinu 2009 og verið viðurkennt Eden
heimili frá árinu 2013. Að vera viðurkennt Eden heimili felur í sér stöðuga þróun þar sem
endurnýja þarf viðurkenninguna á tveggja ára fresti og er þá gert mat á starfseminni og þeim
umbótum og þróun sem átt hafa sér stað frá síðustu úttekt.
Að breyta rótgróinni menningu er ærið verkefni. Breytt menning hjúkrunarheimila þýðir
breyting á þremur sviðum það er umhverfið, skipulagið og einstaklingurinn sjálfur.
Umhverfið í breyttri menningu þarf að styðja við breytinguna. Litlar heimilislegar einingar
þar sem sjónarmið einkaheimilis fær að njóta sín eins og hægt er, því þetta er heimili þeirra
sem þar búa. Því er hönnun heimilisins mjög mikilvæg ekki bara út frá íbúanun heldur verður
einnig að taka tilliti til vinnuverndarsjónarmiða starfsmanna. Hugsa fyrir nægilegu rými til
athafna þegar aðstoð þarf íbúa við ýmsar athafnir daglegs lífs.
Skipulag stofnana er hefðbundið starfsskipulag einskonar pýramídaskipulag þar sem stjórinn
er efstur, í breyttri menningu er mikilvægt að breyta hefðbundnu skipulagi stjórnunar og færa
ákvarðanatöku eins nálægt íbúa og hægt er. Að starfsmenn og íbúar geti í sameinigu tekið
ákvarðanir sem eiga við þeirra heimili eins og á venjulegu heimili. Að taka ákvörðun um t.d.
hvað ætlum við að borða í kvöldmat, hvernig höldum við upp á ánægjulega atburði,hvernig
lítur okkar heimili út, viljum við breyta einhverju fá dýr eða blóm og þannig mætti lengi telja.
Hvernig líður okkur á heimilinu er eitthvað sem við viljum hafa öðruvísi?
Einstaklingurinn þarf að að breyta sínum viðhorfum. Á það við um starfsmenn sem starfa á
ÖA, íbúa, gesti í dagþjálfun, gesti i tímabundnum dvölum, aðstandendur og samfélagið. ÖA
er ekki spítali heldur heimili þeirra sem þar búa, því þarf starfsemin að miðast að því. Markmiðið er að íbúarnir og gestir í dagþjálfun og tímabundinni dvöl upplifi að þeir lifi lífi sem
vert er að lifa. Að hafa tilgang og hlutverk í lífinu er mikilvægt, að hafa sjálfstæði til
ákvarðanatöku, upplifa öryggi í umhverfi og samskiptum, að upplifa tengls og vináttu við
samferðafólk, að fá að þroskast og eflast og upplifa gleði og ánægju í lífinu eru allt þættir
sem eru mikilvægir líka fyrir þá sem búa á hjúkrunarheimili.
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Viðtal við Rebekku og Fríðu

Rebekka Gústavsdóttir og Hólmfríður Ingvarsdóttir (Fríða) kíktu til okkar í smá viðtal. Fríða
hafði unnið hjá á Hlíð síðan 1. október 1989 og Rebekka tveim árum betur, eða síðan 1987.
Fríða leggur af störfum í lok maí en Rebekka hvarf frá störfum fyrir um það bil ári síðan.
Á þeim árum sem þær stöllur unnu saman myndaðist með þeim mikil vinátta en þær segjast
hafa átt rosalega góð ár á Hlíð, það hafi alltaf verið gaman í vinnunni og þær hafi aldrei pælt í
með hverjum þær ættu vakt hverju sinni, enda hafi þetta verið góð heild og allir unnið vel
saman. Þær kynntust við störf á B-gangi en störfuðu svo báðar frá 1998 á lokaðri deilt fyrir
einstaklinga með Alzheimer. Áður en lokaða deildin opnaði fengu þeir starfsmenn sem hófu
síðar störf þar þjálfun frá prest, hjúkrunarfræðingum og læknum, en með komu lokuðu
deildarinnar breyttist starfsumhverfi þeirra umtalsvert. Fríða gantast með að Eden starfið hafi
í raun hafist þar, en þá voru starfsmenn inná
deildinni allan vinnudaginn, en þetta var lítil
eining sem byggðist á nánum samskiptum
við íbúa og aðstandendur, starfsmenn
borðuðu með íbúum og einstaklingar voru
metnir útfrá eigin verðleikum og öllum leyft
að njóta sín.
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Viðtal við Rebekku og Fríðu
Þar sem að Fríða og Rebekka
unnu hér hátt í þrjátíu ár langaði
okkur að forvitnast um þær
breytingar sem hafa orðið á húsnæðinu og aðstöðunni á Hlíð
síðan þær hófu störf. Þær brostu
og sögðu mér að svo sannarlega
hefðu orðið breytingar síðan þær
byrjuðu, Rebekka sagði mér að
Vesturhlíðarnar voru ekki komnar
þegar hún byrjaði, þá tók Fríða
við og sagði Víðihlíð hafa opnað
árið sem hún hóf störf á Hlíð, „en
þá var þar dvalarheimili þar sem fólk sá mest um sig sjálft, engin hjúkrun átti að vera þar og
ef fólk var veikt átti það að koma niður. Þar var ekki lín eða skol og enginn vann eftir 4 á
daginn í Vesturhlíðum.“ Þegar þær hófu störf var einungis það sem heitir Grænahlíð í dag,
með sjúkrarúm, „aðrir höfðu bedda þá voru engir rafmagnslyftarar, einungis handsnúnir
lyftarar svo oft var auðveldara að vera tveir og taka fólk upp með handleggjunum, ef það gat
staðið, þetta gjörbreyttist með rafmagnslyfturunum“ Þær voru sammála um að í dag væri
margt auðveldara en áður en hrífast þó ekki af allri tækni, en með aukinnin notkun samfélagsmiðla og farsíma tengist fólk ekki með sama hætti og áður og í stað þess að sitja og
spjalla hangi það oft í símanum eða fyrir framan sjónvarpið.
Aðspurðar um skemmtilegar sögur eða atvik höfðu þær frá mörgu að segja en ein fyndin saga
stóð uppúr svo hún fær að fljóta hér með, Hér var íbúi, gamall sjóari, sem hafði siglt útum
allt einhvern tíma segir Rebekka við hann „jæja, er nú ekki kominn tími til að við förum að
háta“ Fríða stóð þá hjá í hurðinni og hló við svari karlsins, en hann svaraði „ nú, ert þú
svoleiðis kona“. Eftir þetta
passaði Rebekka að segja
ekki „við“ við hann þegar
kominn var háttatími.
Við þökkum þeim Rebekku og Fríðu fyrir
komuna en það var ótrúlega gaman að setjast niður
og rifja upp gamla tíma
með þeim.
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Lífið í Kollugerði
Í Kollugerði í Lögmannshlíð búa níu íbúar,
sjö konur og tveir karlar. Hér gengur lífið
sinn vanagang, flestir eru komnir snemma
á fætur til að borða morgunmat. Á daginn
er hægt að kíkja við í Samkomugerði í
félagsstarfið en einnig fáum við iðjuþjálfa í
heimsókn tvisvar í viku inn á heimilið
okkar. Við gerum ýmislegt til dægrastyttingar förum í göngutúra hlustum á
sögur, gerum krossgátur, grípum í prjóna
og margt fleira. Á sumrin erum við með
gróðurkassa sem við ræktum í kartöflur og
grænmeti sem við svo gæðum okkur á
þegar tekur að hausta. Það er alltaf voða gott að skella sér út í sólbað þegar sólin lætur sjá sig
en við höfum gott skjól og fallegan garð til að sóla okkur í. Einu sinni í mánuði pússa allir
spariskóna og skella sér á kráarkvöld skvetta úr klaufunum og fá sér söngvatn, það er alltaf
gaman. Einnig höldum við Edenkaffi þar sem öll heimilin baka og leggja til á hlaðborð og
bjóða ættingjum og vinum í kaffi. Þegar tilefni gefst til eins og til dæmis eurovision,
kosningavaka eða eitthvað skemmtilegt er í sjónvarpinu höldum við partí í stofunni og fáum
okkur snakk, osta og drykki og eigum góða stund saman.
Við í Kollugerði erum heppin að eiga
tónlistarfólk í aðstandendahópnum
okkar og koma þeir líka stundum
með sín hljóðfæri og spila fyrir
okkur í stofunni. Hér eru þeir
Magnús og Bjarki að spila fyrir
okkur.
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Lífið í Kollugerði
Hér er hún Svava okkar að kíkja á hænurnar.
En á sumrin fáum við varphænur í sumardvöl. Þær búa í Giljaskóla á haustin og
veturnar en hjá okkur yfir sumartímann.
Heimilin skiptast á að gefa þeim að borða
og sækja sér egg, það er gaman að fylgjast
með þeim. Í Kollugerði er gott að vera og
okkur líður vel hér.

Connect málþing á Hlíð
Föstudaginn 26. maí var haldið málþing um
innleiðingu velferðartækni á ÖA. Á
málþinginu fengu þáttakendur að heyra af
Connect verkefninu og samvinnu tíu sveitarfélaga á Norðurlöndunum (Árhús, Óðinsvé,
Olu, South Karelía, Lindás, Lister, Vesterás,
Gautaborg, Reykjavík, og Akureyri).
Velferðartækni er tækni ætluð til að auðvelda
fólki daglegt líf. Connect snýst um að búa til
sem bestan vettvang til að vinna með velferðartækni og er byggt á „verkfærakassa“ sem
er samansafn af hugmyndum sem Connect hefur safnað saman, um hvernig velferðartækni
nýtist sem best til að lækka kostnað, hvernig við tryggjum að vitneskjan sem við öðlumst
verði samþætt í skipulag sveitarfélagsins, hvernig við verðum betri í að deila þekkingu okkar
og reynslu og hvernig við tryggjum að litið sé á tæknina sem samherja, svo eitthvað sé nefnt.
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Ný heimasíða fyrir ÖA
Öldrunarheimili Akureyrar voru að taka í gagnið nýja heimasíðu. Með nýju heimasíðunni
verður aðgengi að upplýsingum um starfsemi okkar hjá ÖA mun aðgengilegra en áður var,
auk þess sem að uppsetning síðunnar er skipulegri, svo að auðveldara er að finna þær
upplýsingar sem leitað er að.

Efst á síðunni eru einungis fimm yfirflokkar en undir þeim ættu áhugasamir að geta fundið
allar þær upplýsingar um ÖA sem á þeim brenna.
Fyrir neðan upphafsmyndina er svo að finna fréttir frá Öldrunarheimilunum og síðan þar
fyrir neðan upptalningu á þeim viðburðum sem eru á döfinni á Hlíð og Lögmannshlíð.

Við vonumst til þess að íbúar og aðstandendur verði jafn ánægðir með nýju heimasíðuna og
við í ritstjórn Hrafnsins, enda teljum við hana mun notendavænni og þæginlegri í notkun en
gömlu síðuna.
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Páskaratleikur á Hlíð

Þann 12. apríl fengum við á Hlíð fullt af börnum
í heimsókn, en foreldrar þessara barna eru starfsmenn hjá ÖA. Börnin voru í páskafríi en
foreldrarnir í vinnu svo að börnin fengu að
koma með mömmu eða pabba í vinnuna og tóku
þátt í Páskaratleik og kíktu svo á mynd inni í
Samkomusal. Börnin voru hæstánægð með
skemmtunina, íbúar brostu með börnunum sem
hlupu spennt og glöð um gangana og
mömmurnar og pabbarnir voru ánægð með
pössunina :)
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Janfréttisverkefni
Rjúfum hefðirnar – förum nýjar leiðir.
Öldrunarheimili Akureyrar taka þátt í verkefninu Rjúfum hefðirnar – förum nýjar leiðir.
Markmið verkefnisins er að breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum
staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. Verkefninu er stýrt af Jafnréttisstofu og er samstarfsverkefni skóla, vinnustaða, fagfélaga, stéttarfélaga og annarra sem láta sig jafnréttismál
varða. Verkefnið hófst haustið 2016.
Megin áherslur verkefnisins eru að stuðla að jafnrétti kynjanna í menntun, starfsþjálfun og
ráðgjöf. Brjóta upp kynbundnar staðalmyndir í náms- og starfsvali. Vekja áhuga kvenna á
hefðbundnum karlastörfum og vekja áhuga karla á hefðbundnum kvennastörfum.
Unnið verður að því að kynjasamsetning starfsfólks endurspegli kynjasamsetningu
þjónustuþega með því að auka hlutfall karla að störfum á ÖA. Aðgerðir til að ná markmiðum
fela í sér sértækar atvinnuauglýsingar, endurskoðun kynningaefnis og leiðir í kynningum
ásamt samstarfi við öll skólastigin.
Hluti af verkefninu er skoðanakönnunin sem send var til starfsmanna í lok apríl og eru þeir
sem ekki hafa svarað hvattir til að gera slíkt..
Í stýrihóp ÖA vegna verkefnisins eru Ingi Þór Ágústsson forstöðumaður Austurhlíða, Lúðvík
Freyr Sæmundsson rekstrarstjóri ÖA, Stefán Þór Þengilsson starfsmaður í Lögmannshlíð og
Friðný B. Sigurðardóttir forstöðumaður stoðþjónustu ÖA.
Verkefninu lýkur með málþingi í október 2018 þar sem þátttakendur miðla reynslu, gagnlegum aðferðum og verkfærum í átt til aukins kynjajafnréttis.
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Starfamessa 2017

Hluti af jafnréttisverkefninu var að taka þátt í starfamessu sem haldin var í Íþróttahöllinni
fyrir nemendur í níunda og tíunda bekk í grunnskólum bæjarins. Þar kynntu Dagný Möller,
Ingi Þór Ágústsson, Margrét Gunnarsdóttir og Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir störfin sín. Hanna
Björg Vilhjálmsdóttir hélt erindið; Kvenna- og karlamenning. Erum við föst í bleikum og
bláum boxum? Staðalmyndir og áhrif auglýsinga á sjálfsmynd okkar, samskipti, viðhorf og
væntingar? Þetta var afar skemmtilegt og fróðlegt erindi.
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Bassi í Austurhlíðum
Bassi er 5 mánaða
hvolpur í eigu Inga
Þórs, forstöðumanns í
Austurhlíðum. Bassi
er eins og allir litlir
hvolpar,
lífsglaður,
forvitinn, ljúfur og
alltaf til í að leika sér.
Bassi er þó ólíkur ansi
mörgum litlum 5
mánaða hvolpum, því
að hann mætir alla
virka daga til vinnu
með eiganda sínum og
sinnir þar ýmsum verkefnum, aðallega þó verkefnum sem hann sjálfur finnur uppá og fá íbúa
og starfsfólk til að brosa og hlæja. Hann Bassi er oft ansi ævintýragjarn og á til að stinga af
til að heilsa uppá íbúa og starfsfólk og til að kanna heiminn, enda er allt ansi spennandi
þegar maður er lítill hvolpur.
Við í ritnefnd Hrafnsins erum ótrúlega ánægð með þennan
nýja „starfsmann“ sem fær borgað í knúsum, klappi
hundanammi og hrósum, enda mikilvægt að ýta undir jákvæða hegðun hvolpa með hrósi og nammi til að styrkja
góðu hegðunina í sessi. Þá þykir okkur ótrúlega gaman að
fylgjast með honum stækka og við vonum að Bassi verði
áfram duglegur að mæta í vinnuna því að nærvera þessa
litla hunds kallar fram ansi mörg bros hjá starfsfólki jafnt
sem íbúum.
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Samfélagshjúkrun—Buurtzorg
Í mars 2017 var farið af stað með þróunarverkefni í tímabundnum dvölum við Öldrunarheimili Akureyrar, verkefnið er
byggt á hugmyndafræði Buurtzorg og kallast samfélagshjúkrun. Verkefnið tekur átta vikur, fyrstu tvær til þrjár
vikurnar verða í tímabundinni dvöl en síðan fer það eftir stöðu
hvers og eins hvernig skipulag næstu vikna verður, hvort hann
er alveg heima eða að hluta til í tímabundinni dvöl og heima.
Þörf fyrir þjónustu er metin á grundvelli RAI-HC mælitækis, ASEBA- og einmanaleikaprófs
sem er lagt fyrir í upphafi verkefnis og lok þess til að sjá hvort sú nálgun og þjónusta sem er í
verkefninu skili árangri.
Markmið verkefnisins er að þróa og efla þjónustu fyrir fólk sem leitar eftir og er metið
í þörf fyrir dagþjálfun og/eða tímabundna dvöl. Lögð er áhersla á heildræna, samþætta
þjónustu fyrir hvern og einn með það að markmiði að hann geti með stuðningi búið lengur
heima og orðið sjálfstæður við einhverjar aðstæður. Sú þjónusta sem lögð er áhersla á að
samþætta í verkefninu er með starfsfólki tímabundinnar dvalar, starfsfólki í dagþjálfun, fjölskyldunni og samfélaginu. Að verkefni loknu verður þjónustan byggð upp með heimahjúkrun, heimaþjónustu, félagsþjónustu og samfélaginu á þann hátt sem var meðan að á
meðan að á verkefninu stóð.
Við skráningu, skipulag og samskipti er notast við Memaxi sem auðveldar utanumhald fyrir
starfsfólk, einstaklinginn og fjölskylduna. Þeir einstaklingar sem taka þátt í verkefninu fá
Samsung spjaldtölvu til afnota.
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Lífið í Furuhlíð
Furuhlíð er hið konunglega heimili Öldrunarheimilana. Upphaf þessarar nafnbótar má rekja til
tveggja póstkorta sem aðstandandi gaf okkur þegar
hann var að losa herbergi föður síns. Þetta voru
myndir af danska kóngafólkinu og því hollenska.
Okkur fannst við þurfa að gera eitthvað úr þessu og
því urðu þær byrjunin á kóngaveggnum. Síðan
bættust fleiri og fleiri myndir og minjagripir við.
Allt sem við eigum í dag hefur okkur verið fært.
Þrívegist höfum við komið í sjónvarpið og hefur
það verið í kjölfarið á viðburðum sem tengst hafa
þessum konungsbornu vinum okkar og ættingjum.
Nú eða bara
fréttamaður sem viltist af leið í húsinu, lenti hjá okkur og
varð alveg steinhissa við að sjá vegginn og sagðist verða að
fjalla um þetta. Þegar tekið er viðtal er það við íbúa og
starfsmenn sem vilja taka þátt í því. Þegar merkis atburðir
hafa átt sér stað þá höfum við verið með Royal búðing og
sherrý. Það eru ekki allir aðdáendur konungsfólks, en það
skiptir ekki máli það er bara svo gaman að gera sér dagamun. Það er einnig yndislegt hvað landsmenn hafa tekið
þátt í þessu með okkur. Hér hringdi eitt sinn kona sem
sagði að tengdapabbi sinn hefði horft á okkur í sjónvarpi og
hann vildi gefa okkur mynd af Bresku konungshjónunum
sem tekin var árið
1990. Þá voru þau hér
á landi í heimsókn.
Þessi maður hafði
verið einn af bílstjórunum sem keyrði
þau og þeirra fylgdarfólk. Þeim var gefin árituð mynd af þeim hjónakornum.
Við vorum ákaflega glöð og þakklát. Það hafa ýmsir
aðrir sent okkur sjaldgæfar myndir og gjafir.
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Lífið í Furuhlíð
Í menningu Furuhlíðar er fjölbreytileiki. Við trúum
því að það búi allir yfir styrkleikum bæði heimilismenn og starfsmenn. Við þurfum ekki öll að vera eins
eða gera allt eins. Okkur þykir vænt um hvort annað
og gleðjumst saman. Eins stöndum við saman í
erfiðleikum. Við sýnum hvort öðru virðingu.

Við fórum á námskeið í þjónandi leiðsögn eins og
flestir hjá ÖA. Þar kom í ljós að ein úr hópnum er
Indriði og viðurkennir það. Eins og áður kom fram þá
fögnum við fjölbreytileikanum og sættum okkur við
þessa konu því hún hefur sína styrkleika þó stundum
sé djúpt á þeim. Þegar verst lætur köllum við hana
Indriða, það hefur oft góð áhrif.

Við erum líka í núinu. Njótum augnabliksins
sem er svo gaman. Erum þá með alls konar
uppákomur.
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Framundan í iðju— og félagsstarfi
Hlíð
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju– og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sýna og alltaf er eitthvað nýtt
að bætast við.

Lokað verður í iðju– og félagsstarfi 17. Júlí – 14. ágúst
Kaffi Sól er á sínum stað alla miðvikudaga í sumar kl 14:00.
Fyrir hádegi alla virka daga er leikfimi kl 11.15. Orðaleikur er mánudaga og
miðvikudaga kl 10:00. Dagskráin eftir hádegi er svo mismunandi milli daga
bingó, spil og handverk svo eitthvað sé nefnt.

Samvera og þjónusta presta
Hvítasunnu guðsþjónusta 4. Júní kl 14:00
Aðrir viðburðir
Sjóamannadagsskemmtun 11. Júní.

Gleðidagar í Hlíð verða 8. og 9. júní. Við höldum í vonina um að veðrið leiki
við okkur þessa daga og skottsala, pylsur og ís í görðunum verði möguleiki
Þá er vert að minnast á að hænurnar eru mættar í Hallargarðinn og við erum búin að setja blóm í kassa, tilvalið að gera sér ferð út og njóta :)
Þess fyrir utan er hvert tækifæri nýtt til að gera sér glaðan dag
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Framundan í iðju– og félagsstarfi
Lögmannshlíð
Það hafa orðið breytingar hjá okkur en Dagný Linda kom úr fæðingarorlofi 2. maí og Pattý lauk störfum 5.
maí. Vill hún hér með þakka kærlega fyrir ánægjulegt og lærdómsríkt rúmt ár.

Lokað verður í iðju- og félagstarfi í sumar 3.- 31. júlí.
Fyrir hádegi alla virka daga er húslestur. Strax í kjölfarið er vísnagátur, spurningar eða kvæði. Dagskráin eftir
hádegi er svo mismunandi milli daga bingó, söngur og handverk svo eitthvað sé nefnt.
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu í Lögmannshlíð eru ýmsir sérviðburðum.

Guðsþjónusta:
Sunnudagsmessa verður 11. júní kl. 14:00.

Við eigum von á lömbum í maí/júni ásamt nokkrum hænum frá Giljaskóla þegar skólastarfinu líkur. Eins
förum við að huga að því að setja niður kartöflur og sumarblóm.
Þess fyrir utan er hvert tækifæri nýtt til að gera sér glaðan dag J
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Íbúinn

Davið Guðmundsson, íbúi í Sandgerði, er
fæddur 1937 í Glæsibæ rétt utan Akureyrar. Þar
ólst hann upp og bjó þar til 2015 ásamt eiginkonu sinni Sigríði.
Davíð er systursonur Davíðs Stefánssonar frá
Fagraskógi og fór hann snemma að setja saman
vísur, yrkja ljóð og bragi.
Ljóðið Söknuð samdi hann á sjöunda áratug
síðusu aldar þegar hann kvaddi uppáhalds
kusuna sína."

Í ritstjórn Hrafnsins sitja:
Anna J. Jóhannsdóttir, Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir, Friðný B. Sigurðardóttir og Helga G. Erlingsdóttir.
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