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Íslendingar eru mikil jólabörn. Lega landsins gerir
það að verkum að hér er dimmt stóran hluta úr
deginum þegar líður að vetrarsólstöðum. Það
kann að skýra mikinn áhuga landsmanna á að
skreyta húsin sín ljósum. Upp úr 1. desember fara
jólaskrey ngar að sjást fyrir alvöru í heimahúsum
og ﬂest eru þau orðin fullskrey um miðjan
mánuðinn. Fyrstu tvær vikur desembermánaðar
eru mes anna minn í jólaundirbúningnum. Á
ﬂestum heimilum er mikill bakstur, allt upp í u
tegundir af smákökum, randalínur og rúllutertubrauð svo ei hvað sé nefnt. Auk þess lheyrir
íslenskum jólaundirbúningi að gera heimilið hreint
há og lágt, kaupa gjaﬁr, jólaföt og mat. Fles r borða reykt svínakjöt og
rjúpur yﬁr há ðarnar. Svínakjötshefðin er komin frá frændum vorum
Dönum og er nýleg þar sem svínarækt á Íslandi á sér ekki langa sögu og
lengi þur i heilmikla útsjónarsemi l að komast yﬁr svínakjöt. Rjúpur eru
a ur á mó séríslenskur jólaré ur. Líkt og laufabrauðið var rjúpan
upphaﬂega fátækrakrás og bara borðuð á þeim heimilum sem höfðu ekki
efni á að slátra lambi fyrir jólahá ðina. Á jóladag er svo borðað hangikjöt,
en það er lambakjöt sem er reykt við sauðatað. Annar algengur ré ur á
matseðlinum er möndlugrautur sem er hrísgrjónagrautur sem fær nafn si
af þeim sið að út í hann er se mandla. Svo verður að borða grau nn þar l
einhver bítur í möndluna og fær hinn heppni möndlugjöf.
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Á síðustu 1-2 árum hefur hópur starfsmanna hjá
ÖA farið í fræðsluferðir l útlanda og eins hafa
nokkrir minni hópar og einstaklingar farið í
heimsóknir og fræðsluferðir innanlands.
Tæplega 130 manns hafa farið erlendis og um
40 starfsmenn innanlands. Ferðir sem þessar
hafa margþæ an lgang, eins og að kynnast,
fræðast, bera saman og læra um sambærilega
starfsemi. Og svo eﬂist hópurinn í samstarﬁ og
samvinnu um leið og ferðirnar eru hva og
uppspre a gleði.
Hér í Hrafninum hafa birst frásagnir og ferðasögur og á fræðsludögum hafa
hópar sagt frá ferðum sínum og reynslu. Almennt er mikil ánægja með
ferðirnar, fræðslugildi heimsóknanna og ýmsan lærdóm sem af þeim megi
draga sem jafnframt hefur lei af sér hugmyndir um hvernig megi nýta nýja
þekkingu í þróun á starﬁnu hjá ÖA.
Fræðsla, þjálfun og símenntun er mikilvægt verkefni ÖA og einnig verkefni
hvers einstaks starfsmanns. Á síðustu tveimur árum hafa um 1000 manns á
ári mæ á fræðsluviðburði og af því eru tæplega 300 einstaklingar/
starfsmenn en sumir mæta o ar en einu sinni. Vegna síbrey legra verkefna
og brey nga í aðferðum og tækni, er alveg ljóst að fræðslumál verða áfram
mjög mikilvægur þá ur í starfsemi og viðhaldi þekkingar innan ÖA.
Nýliðafræðslan og Þjónandi leiðsögn eru slík dæmi, ásamt auðvitað Eden
fræðslunni, þar sem ný viðfangsefni kalla á að leinka sér nýjar aðferðir og
umfram annað, nýja sýn á hvernig megi takast á við verkefnin. Allir vita að
vaninn bindur. Hver kannast ekki við að setjast á sama stað heima eða í
rútunni? Til að breyta venju og fyrri vinnubrögðum, þarf fræðslu, þjálfun og
skýra meðvitund um að breyta l af því nýjar aðferðir eru vænlegri en þær
eldri. Það eru nýju venjurnar sem iðulega reynist erﬁðari en ætla má því það
er ekki einfalt að af-læra eða venja sig af og taka upp brey ar aðferðir og
nýja siði.
Öldrunarheimili Akureyrar senda íbúum og ölskyldum þeirra,
velunnurum, starfsfólki og ölskyldum þeirra, bestu óskir um gleði og frið
um jólahá ðina.
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Eden hugmyndafræðin - vöxtur og þroski einstaklingsins
var þemað á Evrópuhi ngi 17.-18. september 2015 í
Düsseldorf í Þýskalandi. Þar voru samankomnir fulltrúar
frá Bandaríkjunum, Englandi, Þýskalandi, Sviss,
Austurríki, Danmörku og Íslandi.
Fulltrúar Íslands voru Helga G. Erlingsdó r,
hjúkrunarforstjóri,
og
Rannveig
Guðnadó r,
svæðisstjóri Eden samtakanna á Íslandi.
Fjöldi erinda voru ﬂu þar sem markmiðið var að deila reynslu sinni og
kenna öðrum hvernig og hvað er mögulegt að gera.
Hópur eldri borgara sem býr á hjúkrunarheimili tók þá í ráðstefnunni. Þau
ﬂu u erindi með leikrænum lbrigðum, um gullnu árin, auk þess máluðu
þau sviðsmynd. Þau ölluðu einnig mjög opinská um lﬁnningar og
skoðanir á dauðanum.
Bill Thomas, upphafsmaður Eden samtakanna, ﬂu erindi í upphaﬁ þar sem
hann m.a. vel fyrir sér staðhæﬁngunni: þeir sem starfa með öldruðum eru
undarlegt fólk.
Það sem stendur upp úr er hve mikilvægt er að rödd íbúans á
hjúkrunarheimili heyrist, hverjar eru óskir hans og langanir og að hann
uppliﬁ líf sem vert er að lifa.

Íbúar á Krefeld hjúkrunarheimilinu
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Janúar:
·

Þjónandi leiðsögn
framhaldsnámskeið

·

Eden hugmyndafræðin:
kynning fyrir íbúa og ges .
Verður í Hlíð í janúar og í
Lögmannshlíð í febrúar.

BJÓÐUM NÝJA ÍBÚA HJARTANLEGA VELKOMNA
Benedikt Hermannsson
Birgir Steindórsson
Freydís Laxdal
Hallgerður Gunnarsdó r
Hreinn Kristjánsson
Jóhanna Ólafsdó r
María Pétursdó r
Margrét Saga Rúnarsdó r
Oddný Óla a Sigurjónsdó r
Sigrún Arnþórsdó r
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Í Lögmannshlíð kom afar
fallegur
dísarfugl
sem
eigandinn gat ekki ha
lengur. Fuglinn var mjög
órólegur og gólaði mikið.
Gréta sem er mikill dýravinur
var þá nýﬂu í Lögmannshlíð
og upp kom sú hugmynd að
hún tæki fuglinn að sér. Hjá
Grétu
vaknaði
mikil
móðurást á fuglinum sem
fékk nafnið Aron. Þrá fyrir að Aron bæði glefsaði og gólaði þá gafst
Gréta ekki upp. Fljótlega fór Aron að sýna Grétu aðra hlið á sér þegar
hann söng fyrir hana jólalag og upp frá því hófst með þeim mikil viná a.
Þau léku sér saman og Gréta leyfði Aroni að ﬂjúga um herbergið. Þegar
Gréta fékk boð um að mæta í sjúkraþjálfun gat hún ekki hugsað sér að
fara án Arons enda gólaði hann um leið og hún yﬁrgaf herbergið. Úr varð
að Aron fer með í sjúkraþjálfun og þegar Gréta æﬁr ein syngur hún fyrir
Aron og hann vei r henni félagsskap og stuðning. Hann hefur vei henni
stuðning og styrk við að koma sér a ur á fætur.
Aron er í eðli sínu frekar athyglissjúkur en Gréta vei r honum alla þá
athygli og umhyggju sem hann þarf. Þegar Gréta
veik st í vetur var Aron rólegur á meðan hún
hafði ekki kra a l að sinna honum en hann varð
mjög órólegur þá daga sem hún dvaldi á
sjúkrahúsinu. Gréta segir að hún eigi það l að
verða leið, sérstaklega á kvöldin og næturnar og
þá hefur enginn hjálpað henni eins mikið og
Aron með nærveru sinni.
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Undanfarið hefur þróunin orðið sú að fólkið okkar á orðið
erﬁðara með að sækja hið hefðbundna miðlæga
félagsstarf. Til að koma l móts við það höfum við í
auknum mæli farið með starfsemi inn á heimilin og er nú
boðið uppá hópastarf inná heimilunum sjálfum í umsjá
iðuþjálfara ÖA. Hafa þeir þjálfað með sér starfsmenn iðjuog félagsstarfs og geta þar af leiðandi boðið uppá ölbrey ara starf.
Í hópastarﬁ eru fyrirfram ákveðin þemu hverja vikuna og byggjast o á
minningarvinnu (reminiscence) sem er sérstök aðferð l að bæta líðan
einstaklinga og lífsgæði. O er skamm maminni aldraðra skert en þau
muna vel gamla mann og minningar þeirra úr æsku eru þeim o ljóslifandi.
Það vei r einstaklingum aukið sjálfstraust að fá tækifæri l að tjá sig um
þessar minningar, ekki síst ef þau upplifa að þau séu að missa tökin
varðandi nú mann. O er hópastarﬁð árs ðatengt, t.d. yﬁr veturinn er
umræða um jólin og jólahefðir, sumarblómin og fuglarnir yﬁr sumarið,
skólaganga, haustverkin og berja nsla á haus n. Ri uð eru upp
dansiböllinn, félagsheimilin, kjólarnir og tónlis n. Tölvur og iPad nýtast í
hópastarﬁ, félagsstarﬁ og við ýmis tækifæri. Hægt er að fara inn á síður eins
og youtube, hlusta á tónlist, skoða myndir eða þæ auk þess sem iPad
getur geﬁð svör við mörgum af þeim spurningum sem upp koma í
hópastarﬁ.
Hafa þessar stundir sannað sig, að þær skipta fólkið okkar miklu máli, bæði
að ri a upp, læra nýja hlu og ekki síður að deila minningum sínum með
öðrum.

Spáð í kjólana

Ljóðastund

Ipad notaður l að skoða
gamla leikara
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Í framhaldi af námskeiði starfsmanna ÖA um
hugmyndafræði Lífsneistans var farið að huga að því
hvernig starfsmenn gætu ný þekkingu sína sem best í
þágu einstaklinga með heilabilun. Var ljóst að
nauðsynlegt væri að útbúa sérstakt herbergi þar sem
hægt væri að koma í veg fyrir utanaðkomandi árei og
truﬂun. Best væri að herbergið væri bjart og með
gluggum svo hægt sé að njóta dagsbirtunnar og einnig nægilega stórt l að
geta ha tvö svæði sem rýma vel bæði prógrammið og kaﬃborð. Þegar
skoðuð voru þau rými sem í boði voru var ljóst að Glaðheimar myndi henta
best undir starfsemina. Í janúar var síðan byrjað á að innré a herbergið og
klúbbastarfsemin fór síðan á stað í febrúar. Nú er boðið upp á
Sólskinsklúbba fyrir öll heimili og eru 6-8 manns í hverjum klúbb. Allir eru
sammála um kos þess að hafa allt á einum stað og geta gengið að því sem
l þarf hverju sinni og ekki síður er það mikilvægt að herbergið verður
smásaman kunnuglegt klúbbmeðlimum.

Smá sýnishorn af
„leikmunum“
Sólskinsklúbbanna.

Leikur og gleði er stór hlu
sólskinsklúbba

Mikið lagt uppúr að
hafa fallegt
kaﬃstell

Áhersla á litríka og stóra hlu .
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„Það er svo margt sem
mig langar l að gera
þessa síðustu viku mína
í starﬁ, en ég ætla samt
að
hæ a
á
föstudaginn“. Þe a var fyrsta setningin í
samtali Helgu Frímannsdó ur við
blaðamann Hrafnsins. Helga hóf störf í
þágu eldra fólks haus ð 1980 sem fólst í að byggja upp og stjórna félagsstarﬁ
í bænum. Virka daga var hún grunnskólakennari
og á laugardögum hafði hún opið hús í gamla
húsmæðraskólanum. Í framhaldi af þessu starﬁ
var stofnað Félag aldraðra, sem eignaðist hús
fyrir sína aðstöðu í Gránufélagsgötu og
Akureyrarbær ﬂu sína starfsemi þangað. Húsið
var nefnt Hús aldraðra.
Varð
Helga
bæði
starfsmaður bæjarins og
félagsins. Félagsstarﬁð var fólgið í handavinnu, spilum,
ferðalögum og ﬂeiru. Árið 1987 ákvað Helga að fara í
fullt starf með öldruðum. Hún var með umjón yﬁr
félagsstarﬁ aldraðra á vegum Akureyrarbæjar í Húsi
aldraðra, Hlíð, Víðilundi og Skjaldarvík. Helga varð
forstöðumaður á sambýli aldraðra í Bakkahlíð 39 árið
1991, og starfaði þar l sambýlið ﬂu
ásamt
Kjarnalundi í Lögmannshlíð árið 2012. Árið 2013 varð
Helga forstöðumaður félagsstarfsins í Lögmannshlíð.
Helga sem sagt byrjaði í félagsstarﬁ og endaði í
félagsstarﬁ. Þegar hún lítur yﬁr starfsævina þá stendur
upp úr allt það góða fólk sem hún hefur kynnst og
margar skemm legar stundir. Í lefni starfslokanna var
efnt l veislu l heiðurs Helgu í Lögmannshlíð.
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Nú sty st í að dagþjónusturnar í Víðilundi og Hlíð
sameinist í dagþjálfun ÖA í Hlíð. Iðnaðarmenn eru að
störfum og nóg af ryki og lheyrandi raski og hávaða. Eins
og kynnt var á fundi með notendum dagþjónustanna í
Víðilundi og Hlíð þann 1. október síðastliðinn er
fyrirhugaður ﬂutningur og stofnun nýrrar dagþjálfunar með áherslu á aukin
gæði þjónustunnar, sérhæﬁngu og ölbreytni. Ákvörðunin er grundvölluð á
greiningarvinnu sem hófst á vordögum 2013 sem hafði það að markmiði að
hámarka samlegð og auka gæði starfseminnar í heild. Vegna brey nganna
er verið að vinna að húsnæðisbrey ngum svo vel fari um notendur og
starfsfólk. Búið er að arlægja hluta af vegg og bæta baðaðstöðu. Þá eru
smávægilegar framkvæmdir e ir sem klárast á þessu ári. Starfsfólk mun
síðan vinna að endanlegum ﬂutningi á milli jóla og áramóta svo allt verði
lbúið þann 4. janúar 2016. Spennandi mar eru framundan og hefur
jákvæðni í starfsmanna- og notendahópnum einkennt allan undirbúning.

A
Alla föstudaga fram að jólum kl. 13:00 verða aðventustundir í salnum.
Kveikt verður á aðventuker , lesin lí l jólasaga og sungið.
Fyrsta aðventustundin var 27.nóvember síðastliðin og á um við notarlega
stund saman í salnum.
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Heilmikil stemmning var hjá okkur á Markaðsdeginum. Þá gafst íbúum og
gestum tækifæri l að "skreppa í bæinn", versla, hi a mann og annan og
kíkja á kaﬃhúsið Baunina. Lifandi tónlist var á staðnum en Hildur Petra
Friðriksdó r spilaði ljúfa harmonikkutónlist í anddyrinu. Lukkupakkasalan
gekk glimrandi vel og seldust 300 pakkar upp á klukku ma. Margvíslegar
vörur voru í boði m.a.: snyr vörur, föndurvörur, skartgripir, dömu- og
herrafatnaður, ungbarnaföt, dúkar, skór, handverk, mannbroddar,
allagrös, marmelaði og handgert jólaskraut. Ágóðinn af kaﬃ-og
lukkupakkasölu verður ný
l ánægju- og gleðistunda fyrir íbúa og
dagþjálfunarges í Hlíð. Var dagurinn hinn skemm legas í alla staði og
þökkum við öllum þeim sem komu að honum.
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Fyrir daginn þur i meðal annars að pakka inn lukkupökkum og
smákökunum fyrir kaﬃhúsið. Eins og sjá má vinna margar hendur lé verk.
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Ósk Óskarsdó r eða Didda eins og hún er kölluð ﬂu
í Lögmannshlíð fyrir u.þ.b. tveimur mánuðum síðan.
Hún er fyrs
íbúinn sem ﬂytur
á Öldrunarheimili
Akureyrar með
heimilisdýrið si með sér. Didda á
kö sem hefur aldrei verið kölluð
annað en Kisa og Didda sagði að það
hefði aldrei komið annað l greina en
að hún kæmi með „ég hefði aldrei
ﬂu hingað nema Kisa hefði komið
með“. Didda segir að það haﬁ strax
verið tekið mjög vel í það að Kisa
kæmi með og hún boðin velkomin
hingað.
Didda hefur á Kisu í nokkur ár og segir að á meðan þær séu báðar á líﬁ
þá verði þær saman. Bæði Diddu og Kisu líkar vel að búa í Lögmannshlíð
og Kisa tók ﬂutningunum vel.
Hún röl r um heimilið eða
skellir sér út þegar veðrið er
go „en henni líkar ekki við
þennan snjó“ segir Didda.
Kisa skilar sér alltaf a ur í
herbergið þeirra Diddu en
hún er vön að fela sig undir
rúmi þegar einhver kemur
inn l hennar og lætur helst
ekki sjá sig fyrr en
viðkomandi er farinn.
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Það er ekki einfalt að mál að mæla sér mót við hann
Daða umsjónarmann húseigna ÖA. Hann er á ferðinni
alla daga frá klukkan á a á morgnana l ögur
síðdegis. Enginn dagur er eins hjá honum og getur
verið erﬁ að skipuleggja starﬁð fyrirfram þó hann
reyni það. Allir dagar byrja á að athuga stöðu
súrefnisbirgða í Hlíð og síðan að fara „einn rúnt“ l að kanna hvort allt sé í
lagi, m.a. hvort inn- og útgangar séu í lagi. Ýmiskonar lagfæringar lheyra
starﬁnu, pantanir á varahlutum, viðgerðir á tækjum, peruskip og
samskip við viðgerðarmenn. Daði er rafvirki og er því ansi liðtækur í
rafmagninu. Beiðnir um aðstoð Daða berast með tölvupós , símleiðis eða
á göngu hans um heimilin. Best er að senda honum tölvupóst, segir hann,
svo hann muni e ir öllu J
Blaðamaður Hrafnsins slóst í för með Daða l að kynna sér hin ýmsu
verkefni sem hann tekur að sér:

Daði í sínu ná úrulega
umhverﬁ
.

Tiltekt í Smiðjunni

Á verkstæðinu
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Öryggi- umhverﬁ, umhyggja
Tilﬁnningalegt öryggi minnkar ó a og efa og l þess að ná því þarf
umhverﬁð að vera kunnuglegt og traust þarf að ríkja. Við nýjar og
ókunnar aðstæður kemur fram ó og hræðsla ef traust er ekki l staðar.
Að vera laus við óöryggi og vafa, hafa möguleika á einkalíﬁ, virðingu og
reisn er mikilvægt. Fyrir þá sem glíma við minnisskerðingu er
endurtekning
mikilvæg,
að
endurtaka sömu upplýsingar eins og
að endurtaka nafnið si og hver
maður er l þess að skapa traust.
Ýmislegt í umhverﬁnu getur skapað
óöryggi eins og ýmis hljóð eins og
bjöllur, há
s llt útvarp eða
sjónvarp, fólk kemur inn í herbergið
einkarýmið án þess að banka á
hurðina.
Að þekkja lífsögu íbúans hjálpar l
við að skapa öryggi og traust
Þarfapíramídi Allans Power

Sjálfstæði- sjálfræði, virðing

Sjálfsákvörðunarré ur. Hafa frelsi l þess að velja og taka ákvarðanir.
Mikilvægt er að aðstoða íbúa l ákvarðanatöku. Mikilvægt er að tala
blíðlega og með vinsemd, einnig að vera l staðar í
samtalinu. Hlusta starfsmenn e ir vilja og þörf íbúa
sem kemur fram ekki bara í orði heldur einnig í
athöfnum, líkamstjáningu og raddblæ? Geta íbúar
valið? Hafa þeir ei hvað að segja um umhverﬁ si ,
um hvað þeir óska e ir og langar l?
Hafa íbúar möguleika á að láta rödd sína heyrast?
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Þar sem jólin eru á næsta lei er við hæﬁ að fá
jólauppskri í blaðið. Maggi kokkur tók áskoruninni
frá Maríu og gefur okkur girnilega uppskri í
jólabaksturinn.
Glútenfríar súkkulaði brownies
550 gr sykur
150 gr vatn
450 gr mjúkt smjör
680 gr súkkulaði 53%
10 egg
Vatn og sykur er se
í po
og soðið saman í síróp.
Sírópinu er hellt yﬁr súkkulaðið ásamt smjörinu og öllu blandað saman
með töfrasprota.
Því næst eru eggin se út í og blandað
a ur vel saman með töfrasprotanum.
Bakað í smjörpappírsklæddri ofnskúﬀu við
120°C í 35-40 mínútur eða þar l að þe a
er orðið vel s .
Mér ﬁnnst líka rosalega go að splæsa í
poka af salthnetum og grófsaxa þær og
dreifa þeim yﬁr deigið áður en það er
bakað. En þeir sem ekki vilja hnetur
einfaldlega sleppa þeim. Þá er líka nt að
sigta smá ﬂórsykur yﬁr þegar kakan
kólnar.
Það er go að skera þe a niður í litla
mola og gefa sem konfekt með kaﬃnu.
Ég skora á Elvu á skrifstofunum l að
koma með uppskri í febrúarblaðið.
Jólakveðja,
Maggi kokkur!
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FRAMUNDAN Í IÐJU– OG FÉLAGSSTARFI
Fyrir utan hefðbundna dagskrá iðju– og félagsstarfs
verður gestkvæmt hjá okkur í desember. Margir hafa
boðað komu sína og ekki er ólíklegt að fleiri viðburðir
bætist við.
Hin árlega ljósaskoðunarferð verður farin 15. des kl.
14:00, byrjað verður á kaffihlaðborði í Hofi og svo keyrt um bæinn þegar
skyggja fer og ljósadýrðin skoðuð.
Aðventustundir
Á föstudögum kl. 13:00 verða aðventustundir í salnum. Kveikt verður á
aðventukerti, lesin fróðleikur og sungið.
Jólaföndur og jólatréð sett upp
10. desember munum við skreyta tréð og salinn kl. 10:00. Allir íbúar eru
velkomnir að aðstoða okkur og hita upp fyrir jólaskemmtunina með söng og
gleði.
10. desember er Jólaskemmtun í Salnum með Snorra kl. 14:00
Tónlistarviðburðir:
Í fínu formi, kór eldri borgara, syngur í salnum á Hlíð mánudaginn 7.des kl.
15:00
Karlakór Akureyrar-Geysir syngur í salnum á Hlíð sunnudaginn 13 des kl 14.
Marína Ósk verður með tónleika í salnum á Hlíð föstudaginn 18. des kl.
14:30
Prestþjónusta:
Í Hlíð verður messa 6.des og samverustund mánudaginn 21. desember kl.
14:00
Í Lögmannshlíð verður messa 13. desember kl. 14:00 og samverustund 7.
desember kl. 14:00
Hátíðarmessur
Jóladag kl. 11 í Lögmannshlíð í umsjón sr. Jóns Ómars Gunnarssonar
Annan jóladag kl. 14 í Hlíð í umsjón sr. Svavars A. Jónssonar
Gamlársdagur kl. 13 í Lögmannshlíð í umsjón sr. Guðmundar
Guðmundssonar og svo kl 14 í Hlíð í umsjón sr. Guðmundar Guðmudssonar.
Ritstjórn: Ásta Júlía Aðalsteinsdó r, Elva Dögg Pálsdó r, Ester Einarsdó r, Friðný B.
Sigurðardó r og Helga G. Erlingsdó r
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