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Sett kryss i    

kalenderen X 
 

 28 mars   

Speidermøte 

kl 17 

 29. mars  

Frelsesarmeen 

kl 11 

 30. mars  

Seniorshop 

kl 10-13 

 5. april  

Operakveld 

kl 17.30 

 6. april  

Konsert Leif 

Blix og Lars 

Nygaard 

kl 12 

 12. april  

Kosekveld 

kl 18 

 20. april og 24. 

april er det 

påskestengt i 

kafeen 

 9. mai 

Dansegruppe 

Skipper Worse 

kl 11 

 11. mai 

Konsert Bjørn 

Kallevig og 

Halvard Josef-

son 

kl 11.30 

Operakveld 5. april kl 17.30 
Tirsdag 5. april slår vi 

fløydørene opp for en 

musikalsk fest i kafeen. I 

festlige og flotte drakter 

gir Stavanger operakor 

oss smakebiter fra for-

skjellige operaer og 

operetter.  

Før konserten serveres 

det en liten forfriskning. 

Konserten varer en liten 

time.  Gratis adgang! 

Som dere kan se av bildene har vi 

kommet frem til et forslag som 

jeg tror alle vil bli godt fornøyd 

med.  Et lyst rom med maritimt 

preg.  Her skal både beboere, 

pårørende, hjemmeboende eldre 

og ansatte kunne få nytte sol og 

varme.  Dette kan ikke sammen-

lignes med et vanlig solarium, 

men med forriktig sol.  Lyskilden 

gir 6000 kwt og en time i sol-

rommet tilsvarer ca. 20 min i 30 

graders sol i syden.  Noe av hel-

segevinstene med solen er å for-

hindre depresjon, søvnproble-

mer, bli mer positive og opplagte, 

redusere sykehusinnleggelser, få 

helsevitaminer.  Og om ikke det 

et nok, kan du risikere å bli brun. 

Ren rolig nytelse gjør noe med 

oss, varm sand mellom tærne, 

nær 30 grader, mild bris, rolig fin 

avslappet musikk, litt fuglekvitter 

i ny og ne.  Sildring fra vann og 

sol bare sol. 

Nå er søknaden om rammetilla-

telse på vei til kommunen.  For-

skrifter og regler må følges til 

punkt og prikke – det er bra, 

men det koster.  Fra vårt opprin-

nelige budsjett på 600 000 kro-

ner til en dobling til ca. 1,2 mill. 

har vi langt igjen.  Fortsatt er det 

gaver som må til – så det er bare 

å åpne lommeboken, hver krone 

teller.  Styret jobber med alterna-

tive løsninger som vi kommer 

tilbake til i neste nr. av Øyane 

kontakt.   

Går alt etter planen setter vi 

spaden i jorden før sommeren 

begynner.  

 
Mål 

1 200 000 
 
 
 

- - - - - - - -  
Nå 

490 000 



S I D E  2  

Når andre finne ordå 

 

Utålmodigt 

gribe du 

i loftå,  

hjelpelaust 

og med redde auer. 

Du leide forgjeves  

itte ordå, 

de som e øve alt.  

Du kjenne at  

tårene piple fram, 

og du vett at 

andre fortelle 

historien din,  

uden å kjenna deg. 

 

Gunnar Roalkvam 

Kvinnedagen 2011 

Skrivekurs på Seniorsenteret 

God artikkel i Stavanger Aftenblad 
Stavanger Aftenblad har hatt 

fokus på eldreomsorg i en rek-

ke artikler. Her viser vi en faksi-

mile fra SA fredag 8. mars, hvor 

journalist Margunn Ueland skri-

ver om frivillighetsarbeid og 

bruk av Aktivitetsdosetten på 

Øyane sykehjem. Saken ble 

aktualisert av partiet Venstre, 

som har programfestet en kul-

tur- /frivillighetsleder på alle 

sykehjem.  

en sin. Noen av dem (de 

modigste?) presenter-

te sine egne tekster, og 

fikk konstrukti-

ve tilbakemeldinger både 

fra kursholder og medele-

ver. Da Øyane Kontakt 

stakk innom, ble det re-

flektert over hvor mange 

Seks interesserte deltakere 

og kursholder Gunnar 

Roalkvam møttes for første 

gang en torsdag i februar, til 

inspirasjons- og skrivekurs 

på Seniorsenteret. Her fikk 

de satt ord på hvorfor de 

ønsker å skrive og hvilke 

planer de har med skriving-

betydninger et enkeltord 

kan romme og hvilke asso-

siasjoner et ord kan gi. De 

to tilmålte timene gikk 

"altfor fort", noe som lover 

godt for fortsettel-

sen.  Bildet viser Gunnar i 

diskusjon med en av kurs-

deltakerne. 

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars mar-

sjerte kvinnelige beboere og medarbeidere i tog 

rundt på Øyane sykehjem. Det var et initiativ fra 

avdeling A som hadde laget skilt med "Flere 

hender", "Merre lønn", "Sykehjemsplass til alle" 

og "Ellers har vi det bra". 

Ø Y A N E  K O N T A K T  



Silhuett 
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Silhuett – et kunstpro-

sjekt mellom billedkunst-

ner Anita Jakobsen og de 

kulturelle nettverk i Sta-

vanger kommune. Fokuset 

er eldre på sykehjem, og 

Anita har portrettert 

beboere, frivillige og an-

satte på tre forskjellige 

sykehjem i Stavanger; 

Slåtthaug, Vågedalen og 

Øyane. Vi får se kjente 

motiver i en ny vri – port-

rettene som vises er på 

samme tid personlige og 

anonyme. De 6 avlange 

bildene viser silhuettstre-

ken til de enkelte som 

fikk velge fargen selv. Det 

er sterke neon eller sig-

nalfarger som er brukt 

sammen med svart. 

Noen linjer er fine 

og tynne, noen linjer er 

kraftige og tykke. Enkelte 

elementer er valgt ut og 

silhuettstreken er fylt ut 

med svart maling. Utstil-

lingen vises samlet frem 

til april, hvoretter bilde-

ne vender hjem til sitt 

respektive sykehjem. 

Helge og May Ingunn for å delta på 

sykehjemmets åpningskonferanse. 

Bildet viser hovedinngangen til nybyg-

get - et staselig, moderne anlegg som 

ventet på at de første pasientene skul-

le flytte inn 14. februar.  

Under oppholdet ble vi tatt godt vare 

på og vist rundt, blant annet besøkte 

vi en annen institusjon i området. 

Mange inntrykk og muligens en liten 

spire til samarbeid over landegrense-

ne ble med i bagasjen hjem... 

I mai 2010 tok vi imot to delegasjo-

ner fra Estland, som var på studietur 

i Stavanger i forbindelse med byg-

gingen av et helt nytt sykehjem i 

Mãetaguse kommune. Både politike-

re, ansatte i kommuneadministrasjo-

nen og framtidige pleiere ble vist 

rundt på Øyane og fikk høre om 

driften generelt og frivillighetsarbei-

det og Seniorsenteret spesielt. Som 

takk ble vi invitert på gjenvisitt, og i 

begynnelsen av februar i år dro 

demonstrert hvor enkelt 

det er å lage til en smoothie 

med gulrot, banan og eple 

og alle fikk smake. Bente 

laget også næringsdrikk som 

virker fordrende på tarm-

systemet med fløte, banan, 

svisker og melk. Det var 

også smaksprøve på cous 

cous med stekte grønnsa-

ker i små biter. Godt var 

det. 

Onsdag 2. mars holdt kok-

ken vår, Bente Bollerup, 

foredrag om mat og helse. 

Hun fortalte til sykehjem-

mets beboere og gjester i 

kafeen om betydningen av et 

variert kosthold med mye 

grønnsaker, mindre animalsk 

fett og mindre sukker. Visste 

du at 2 kopper kaffe med 

fløte til dagen gir en vektøk-

ning på 8 kg i året? Vi fikk 

Foredrag om mat og helse 

På gjenvisitt til Estland 

”Det beste et 

menneske 

kan gjøre er å 

spise og 

drikke og 

unne seg 

gode dager 

midt i alt sitt 

strev”  

Bibelen 



Psykiatrisk sykepleier demonstrerer 

hvordan individuelt tilpasset aktivitet 

er en mye bedre måte å få pasiente-

ne opp av sengen, for eksempel ved 

depresjon, enn å bli fylt med anti-

depressiva. Her har de tatt i bruk 

Aktivitetsdosetten. Se filmen på 

Øyane! 

Redaktøren har ordet! 

Øyane Kontakt er et kontaktorgan for 
Øyane sykehjem som deles ut til beboere, 
pårørende, styret, ansatte og andre samar-
beidspartnere. 
Abonnement:  kr 75,- pr år 
Bankgiro:  3230.23.82246 

Redaktør:  Helge Gabrielsen 

Redaksjon:  May Ingunn Helland og 

  Lone Koldby 

Austbøgeilen 62  
4085 Hundvåg 
Telefon 51 85 69 20 
Telefaks 51 85 69 49 
E-post helge-gabrielsen@c2i.net 

Retur adresse 
 
 

Austbøgeilen 62 
4085 Hundvåg 

 www.oyane-sykehjem.no 

Loppemarked 18. juni 

Tenk på oss når du går i gang med vårrengjøringen! 

Vi samler inn lopper til inntekt for solrommet. Har du lopper, 

møbler, leker, bøker, dekketøy kan du kontakte oss for leve-

ring på telefon 51856920. Det må være brukbare ting i god 

stand.   
Sett av datoen lørdag 18. juni  

Det har i den senere tid vært mye fokus på innleie fra 

vikarbyråer.  Øyane er så gode at vi har fått dekket 

opp vaktene uten ekstern hjelp.  Det håper vi skal 

være tilfelle også i de neste årene.  Utfordringer har vi 

nok av.  Brev er sendt kommunen – utvidelse av dag-

senteret står på agendaen, og vi håper inderlig at politi-

kerne vil gå med på en utvidelse av dagsenteret med 

ca. 10 nye plasser.  Videre har vi søkt om å få bygge på 

sykehjemmet med 40 – 60 plasser på tomten mot sør,  

mosjonspark utenfor rehab står også på ønskelisten.  

Her er det bare å stå på.  Alle som en må bare hjelpe 

der de kan og trykke på de rette knappene. 

Videre har vi også søkt om utvidelse av antall korttids-

plasser og skjerma plasser – begge deler i trå med da-

gens utvikling når det gjelder eldreomsorg. 

Så vil jeg ønske dere alle en riktig god vår og påske når 

den tid kommer. 

Helge        

Opp uten medisin! 


