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ELDRES UKE
Tradisjonen tro har vi satt av første uke i oktober
til Eldres uke med kjente og nye takter...
1100

Mandag 1/10 kl
Øyane lekene

Tirsdag 2/10 kl 1230
Festmiddag

Beboere og dagsenterbrukere konkurrerer i forskjellige disipliner,
blant annet fallskjerm. Vinnerlaget
kåres under festmiddagen.

Vi invitere husets beboere
og dagsenterbrukere til
festmiddag. Ekstra god mat
og vin, flott oppdekking og
kulturelt innslag.

Onsdag 3/10 kl 1130
Foredrag
v/ Odd Kristian Reme
Nyansatt i Internasjonalt hus vil
prest og politiker ”Kian” holde
foredrag og åpne for diskusjon i kafeen. Tema er:
”Mangfold og Dialog utfordring for Norges framtid”

Torsdag 4/10 kl 1600
Kakekonkurranse
Også i år kjemper vi om den
gylne kjevle! Avdelinger eller
enkeltpersoner kan levere inn
kake til konkurransen. Et nøye
utvalgt dommerpanel bedømmer kakene og vinner kåres.
Alle som møter opp får smake
kakene med en kaffetår til.

Fredag 5/10 kl 1800
Fest og dans med Harbour Band
I år blir eldres uke avsluttet på behørig
vis med musikk og dans på kvelden. The
Harbour Band, som ellers holder til på
The Irishman, spiller opp med irske folkesanger og sikrer god stemning.
Pris for kvelden: kr 100,- inkl mat.
Billetter kjøpes på forhånd i resepsjonen.

VALG TIL NYTT BRUKERRÅD 24. OKT OG 5. NOV

Et viktig talerør for brukerne
Brukerrådet på Øyane sykehjem er sammensatt av 8 valgte medlemmer fra alle
gruppene som benytter våre tjenester og/
eller er en del av det tilbudet vi gir. Faste
medlemmer er daglig leder Helge Gabrielsen og leder for frivillige May Ingunn
Helland. Ta gjerne kontakt med oss hvis du

er interessert eller har forslag til kandidater. Valget foregår 24. oktober (blant
beboere, dagsenterbrukere, Øyanes venner og kafégjestene) og 5. november
(blant frivillige og pårørende). Brukerrådet har påvirkningskraft og bidrar i høy
grad til kvalitet på tilbudet vårt.

ÅRGANG 32

Sett kryss i kalenderen


20/9 KL 9.45 - 14.45
FAGDAG DEMENS



27/9 KL 18.00
KOSEKVELD MED ØYANES
VENNER



3/10 KL 11.30
SAMTALE
V/ ODD KRISTIAN REME



4/10 KL 15.30
KAKEKONKURRANSE



5/10 KL 18.00
FEST MED HARBOUR BAND



10/10 KL 11.30
GAMMELDANS



15/10 KL 17.00
BINGO VED ØYA-KLUBBEN



17/10 KL 10.30
KAREMA KLÆR



24/10 KL 11.30
VALG TIL BRUKERRÅD



25/10 KL 17.00
STIFTELSENS UTLODNING



31/10 KL 11.00
KOMLEKAFÉ

SKAFÉ
SØNDAG 21/10
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TETT PÅ SENIORSKOLEN
Møtested for undervisning, aktiviteter og sosialt samvær
Historikk
Seniorskolen på Øyane sykehjem har
siden åpningen i 2006 arrangert rundt
50 kurs som til sammen har samlet nærmere 250 pensjonister fra bydelen. Vi
har både latt oss inspirere av Peder
Lykke Centeret i København og våre
egne Skipper Worse sentre, men har
langt på vei skapt vår egen modell i
samdrift med sykehjemmet. Kursvirksomheten utgjør den største delen av Seniorskolens aktiviteter, med nytt program to

Mål

ganger i året. Fagene favner vidt, fra
språk og dataopplæring til lokalhistorie
og lefsebaking. I stor grad lytter vi til
deltakernes tips og ønsker når kursene
planlegges. Sist høst ble Skolerådet
etablert, der målgruppen representeres
ved Heike Veholmen og Elin Nordaune.
Sykehjemmet i nærmiljøet
Øyane sykehjems profil er åpne dører
og kontakt med lokalsamfunnet. Vi driver kafé med nærmiljøet som kunde-

krets, der vi også setter opp et kulturprogram som både sykehjemmets beboere og andre interesserte kan benytte
seg av. Til enhver tid er 60 – 80 frivillige medarbeidere fra bydelen knyttet til
oss, som medhjelpere i kaféen, som besøksvenner, sjåfører og mye, mye annet.
Seniorskolen er et ledd i denne satsingen
mot lokalmiljøet, og bidrar på sin måte
til å skape liv, innhold og aktivitet på
sykehjemmet. Se informasjon om høstens
kurs på www.oyane.no.

Inger Marie melder seg på Spansk for videregående
hos Eldar Haram

Seniorskolen på
Øyane sykehjem
skal være et
sted for undervisning, aktivitet
og sosialt samvær for personer over 60 år i
Hundvåg bydel.

Leder av Seniorskolen May Ingunn
Helland takker Frank Aarebrot som
holdt åpningsforedraget for høstsemesteret 2012.

Kafeen 29. august: Idédugnad om Seniorskolen
Hvis lyden er en målestokk, var engasjementet stort rundt bordene
denne dagen. Det viste også det skriftlige materialet som ble samlet inn
i etterkant. Takk for mange gode innspill, som vil være til inspirasjon og
nytte for Skolerådet i tiden som kommer.
Bildet under viser et firkløver som virkelig fant tonen: Deres idé er å
lage en «kunst- og kulturgruppe», slik at man kan gå på kunstutstilling
sammen, eller få følge på den filmen alle snakker om, men som ikke er
så spennende å se alene. Og best av alt: De har tenkt å la handling
følge tanke, så dette blir det spennende å følge videre.

Den nye ”kunst- og kulturgruppen”

MØTESTEDET FOR FRIVILLIGE
Tema: Aktivitetskofferten
Mandag 27. august møttes frivillige
medarbeidere til en inspirasjons- og
informasjonskveld. På programmet sto
informasjon om Aktivitetskofferten, ved
prosjektleder Lone Koldby.
Prosjektet er finansiert av helsedirektoratet og det er utviklingssenteret på
Stokka sykehjem som sammen med Koldby har laget kofferten. Den inneholder
mange forskjellige aktiviteter som vitser,

gåter, postkort, foto, flagg, spill, dikt
med mer. Meningen er at helsepersonell,
pårørende og frivillige skal få nye ideer
til ting de kan gjøre sammen med beboere på sykehjem. I tillegg fins det også
et nettbrett fra Samsung hvor en såkalt
App er lastet inn, med de samme aktivitetene som ligger i kofferten.
Materialet kan lastes gratis ned fra
www.utvklingsenter.no/idebank.

Her prøves aktivitetskofferten ut

SOMMEREN

Øyanes venner tok en liten pause fra sommerferien
Juli er feriemåned og det meste går på
lavgir. Dette var samtaleemnet mellom
noen av Øyanes venner, samlet i kafeen
på Hundvågsenteret. - Det blir sikkert
lange dager for beboerne på sykehjemmet, - kanskje de savner aktiviteter?
Men faktisk! Det gjorde vi i Øyanes venner også. Vi savnet samlingen, atmosfæren, kosen. Det ville og kunne vi gjøre
noe med, og veien fra tanke til handling
ble kort. Vi inviterte beboerne til felles
ettermiddagskaffe i kafeen 12. juli. En
takk til Gro Øpsen som virkelig fikk an-

nonsert ”det glade budskap” rundt på
avdelingene, for fremmøtet var overraskende stort. Over 50 hadde funnet veien
til kafeen, både pleiere, beboere og
besøkende. Øyane spanderte gode kaker, som smakte fortreffelig. Det var
sang og opplesning og - alltid like populært - utlodning. Loddene var gratis og
Øyanes venner sponset mange spennende gevinster.
Vi følte at arrangementet var så vellykket, og vi syntes at dette var så gøy, at

vi tok en reprise 14 dager senere. Da
sponset stiftelsen kaker og Øyanes venner sørget også denne gangen for gevinster til utlodningen. Fremmøtet var
også nå over 50.
Vi takker Øyanes venner, stiftelsen, kjøkkenet på Øyane og sist, men ikke minst kanskje det som gledet oss mest - en
takk til de mange pleierne som møtte
frem og var behjelpelige. Det satte vi
stor pris på.
Bjørg

Returadresse
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

FOR ANSATTE
Øyane Kontakt er et kontaktorgan for
Øyane sykehjem og deles ut til beboere,
pårørende, styret, ansatte og andre samarbeidspartnere.
Abonnement:
Bankgiro:
Redaktør:
Redaksjon:

kr 75,- pr år
3230.23.82246
Helge Gabrielsen
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

www.oyane-sykehjem.no

Prosjektmidler til grunnleggende dataopplæring
Vi har mottatt midler fra voksenopplæringsprogrammet VOX til basisopplæring innen data. I løpet av høsten kartlegges behovet hos ansatte og kurset
vil gå i gang igjennom våren 2013. Vi
samarbeider med Sandnes voksenopplæring som har gode erfarne lærere.

Tidligere ønsker og behov er registeret,
men nå har du sjansen for å melde deg
på ny. Lær å behandle tekstprogram,
skrive og sende epost, finne rundt på
intra- og internett. Mer informasjon
kommer i løpet av høsten. Kurset vil
være her på Hundvåg.

Valg høst 2012

Noe fo
r

I år skal det velges ansatte representanter
til følgende verv fra 2013:
Styret 4 år
AMU 4 år
Kvalitetsutvalget 2 år
Kompetansegruppe 2 år
Hovedverneombud
Brukerråd 2år

REDAKTØREN HAR ORDET
Sommeren er mer eller mindre over og
vi kan se frem til en fin høst. Mye har
skjedd og stadig skal enda mer skje.
Takk til alle dere som støtter opp om
våre ulike arrangement. Når dette
leses har vi hatt besøk fra Danmark,
de som er leverandører av Aktivitetsparken. Mange har blitt undervist og
mange eksterne har vist sin interesse til
å komme. Nå håper vi riktig mange
sykehjem og kommuner vil bygge lignende mosjons og møteplasser. Et av
høstens store høydepunkt er Eldres uke
– en uke full av mange ulike arrangement. Vi håper riktig mange vil komme slik at vi kan fulle kafeen til randen
både dag og kveld.

oktober. Du kan også bidra med gevinster både til hovedlotteriet og åresalget på selve dagen.
Mange er opptatt i hvordan det går
med utbyggingen av sykehjemmet.
Formannskapet har vedtatt utbygging,
og nå venter vi bare på et endelig
vedtak som også avsetter tilstrekkelig
med penger. Mulighetene for å bygge ut er flere, så vi er forberedt på å
gå nye runder både når det gjelder
størrelse og plassering. Styret skal
behandle dette i møte 26. september.

Solrommet er et annet spørsmål som
ofte dukker opp. Terje er i full gang,
men han har mange andre oppgaver
Neste store arrangement er Stiftelsens som tar masse tid. Går alt etter plautlodning 25. okt. med start kl. 1700. nen håper vi på åpning i desember.
Stiftelsen skal sitte å selge lodder bå- Noen endelig dato for dette kan vi
de på Meny og Rema 1000 – de førs- ikke sette enda, men info kommer.
te ukene i oktober. Har du en time
Har noen lyst å gi en pengegave til
eller to som du kan sitte og selge lod- solrommet er det bare å ta kontakt
der er det bare å ta kontakt med
med Astri i bua. Dette blir et rom som
Bjørg Haaland. I 2011 satte vi nå
alle som liker sol vil ha stor glede av.
salgsrekord med nesten 90.000, et
Det er bare å glede seg.
fantastisk resultat som jeg håper vi
skal slå i år. Det krever at mange tar
Helge
lodd og støtter opp om siste torsdag i

deg?

Jentebølgen
Årets utgave av jentebølgen gikk som vanlig av stabelen med en god gjeng fra
Øyane sykehjem som deltakere. Bildet
under viser jentene samlet før avgang.
Etter 5 km i drivende tempo i et heller
kaldt vårvær smakte det ekstra godt å
komme innendørs til varm fiskesuppe og
koselig samvær på sjøhuset hos Anne Osmundsen. En trivelig kveld.
Klar til start!

Sjøhuskos

