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Sett kryss i kalenderen

STIFTELSENS UTLODNING 2012
Ny rekord!
100 000 kroner til Solrommet! De driftige damene i Stiftelsen Øyane
sykehjem - med Bjørg
Haaland i spissen - har
nok en gang slått sin egen
rekord. Årets utlodning

innbrakte hele 92 000
kroner. Overskuddet fra
kakelotteriet tidligere i
høst ble lagt til denne
summen, slik at en beveget daglig leder kunne ta
imot hele 100 000 kroner

da alt var talt opp på
tampen av trekningen.
Imponerende! Pengene
var øremerket Solrommet,
noe som betyr at vi nå
endelig nærmer oss målet
for innsamlingsaksjonen.

FELLES MØTE FOR PÅRØRENDE OG FRIVILLIGE
Pårørende og frivillige på
Øyane har mange felles
interesser, derfor inviterte
vi begge gruppene til et
felles informasjons- og
dialogmøte i november.
Først på programmet sto
informasjon om neste års
tur til Gran Canaria, der
fristen for påmelding er

10. desember. Både beboere, dagsenterbrukere,
pårørende og frivillige er
invitert. De to neste innslagene handlet om våre forventninger til samarbeid
med pårørende og om
frivillig arbeid generelt på
Øyane. Deretter var det
duket for gruppediskusjon.

ÅRGANG 32

De femti møtedeltakerne
ble utfordret i forhold til
begrepet aktiv omsorg og
hva den enkelte eventuelt
kan bidra med. Takk for
flotte innspill til forbedringsarbeidet vårt! Til slutt
valg, der Bengt Røymstad
og Anna Hatteland ble
klappet inn i Brukerrådet.



4/12 KL 19.00
KONSERT MED GUBBEKORPSET



5/12 KL 11.30
JULEBINGO



5/12 KL 17.30
JULEKONSERT KLØVERDAM



10/12 KL 11.00
ADVENSTUND



10/12 KL 17.00 - 19.00
BINGO V/ ØYAKLUBBEN



11/12 KL 19.00
IMI BRASS SPILLER JULEN INN



12/12 KL 11.30
JULEGAMMELDANS



12/12 KL 17.30
KULTURSKOLEN



14/12 KL 18.00
JULEFEST V/ ØYANES VENNER



17/12 KL 11.00
ADVENTSTUND



18/12 KL 11.30
JULEKONSERT MED ROBIN



24/12 KL 12.00
GUDSTJENESTE



27/12 KL 11.00
JULESANGER OG HYGGE



31/12 KL 19.00
NYTTÅRSFEIRING

SØNDAGSKAFÉ
2/12 OG 16/12

TETT PÅ: LILLY OG LILLIAN
Superveteraner med til sammen 65 års fartstid på Øyane
17. august 2001: Lillian og Lilly siste kveld på kjøkkenet

Selv om det er over elleve år siden de
to delte en stilling på kjøkkenet, var det
helt naturlig å be om en prat med dem
begge i anledning Lillys siste arbeidsdag på Øyane. For ikke bare hører de
etterhvert voksne damene uløselig sammen - vi som husker dem fra kjøkkentiden kan nesten ikke nevne den ene uten
å tenke på den andre - de er unektelig
en viktig del av Øyane sykehjems tidlige
historie.
Men la oss begynne med begynnelsen.
5. mai 1980 åpnet Øyane sykehjem
dørene for de første beboerne, og Lilly
og Lillian startet karrieren sin som
kveldsvakter på kjøkkenet. De to delte
en hel stilling, arbeidet fra 15.00 til
19.30, noen dager sammen, noen dager
alene. Oppgavene var greie – de skulle
smøre kveldsmat til beboerne og servere
på aldershjemmet - som den gang ikke
hadde pleiere på kveldstid. De husker
tilbake på denne tiden med glede. Det
var mye som foregikk, kom det et kor

Avslutningsvis ønsker begge å få fram at
Øyane har vært en ualminnelig grei
arbeidsplass, med kolleger som er blitt
venner for livet. Den største forskjellen
fra før og nå? – Det må være at alle
kjente alle før, i et helt annet oversiktlig
miljø. Det var alltid noen som stakk hodet inn og slo av en prat med oss, og
frisørdamen ventet for eksempel med
pausen sin til hun visste at vi var på
eller annen underholdning, skjedde det plass. Deres beste råd til ungdommen,
ofte samtidig med kveldsmaten. Og lør- da? – Forsøk å komme på jobb, selv om
dagskvelden vanket det alltid en eller
dere ikke alltid føler dere hundre proannen form for godbit, som de tilbered- sent. De synes å merke en tendens i feil
te. Ikke så sjelden andre ukedager også, retning når det gjelder arbeidsmoralen,
forresten, for de var flinke til å utnytte
noe de ikke liker. Men når det er sagt middagsrestene. Begge damene er
og med sin erfaring som ferske pleiere i
skjønt enige om at dagens system med
minne - må de beundre hvordan ungmange små kjøkkener kan ha sine forde- dommen takler alle de forskjellige arler, men baksiden av medaljen er at det beidsoppgavene på et sykehjem.
blir kastet for mye mat: - Den gang hadde vi kontrollen med alt dette på en helt
annen måte.
Kontroll hadde de også over egen arbeidssituasjon: - Vi ordnet opp med det
meste selv, var den ene syk, steppet den
andre inn, så vi hadde ikke fravær. De
byttet vakter innbyrdes hvis det var
nødvendig, uten at noen la seg oppi det.
Her skyter de inn en bisetning om «jysla
kjekke sjefer». Men én gang skar det
seg i en slik bytting, og ingen av dem
møtte på jobb. Heldigvis ble misforståelsen oppdaget i tide, slik at maten kom
på bordet også den kvelden.

PENSONISTKLUBB PÅ ØYANE SYKEHJEM?
Velkommen til seniortreff
Lilly og Lillian foreslår å blåse liv i den
gamle idéen om å danne en pensjonistklubb. Og kanskje tiden er moden nå?
Tallene taler for seg - vi er etter hvert
mange seniorer på Øyane - og i årene
som kommer vil flere og flere av oss tre

21 år på denne måten, så kom tiden
med ombygging, påbygging og nedleggelse av aldershjemmet. Lilly og Lillian
fikk etter hvert andre oppgaver, de ti
siste årene har de arbeidet som pleiere i
hver sin sykehjemsavdeling. – Et kultursjokk i begynnelsen, forteller de med et
smil. Mye nytt å lære og venne seg til.
- Og komisk nok, vi fikk ingen formell
opplæring, for siden vi hadde arbeidet
så lenge på Øyane, trodde de visst at vi
kunne dette også!

inn i pensjonistenes rekker. Hva om tidligere kolleger fra Øyane kan treffes en
gang i blant? Er mange nok interessert?
Det fins bare én måte å finne dette ut
på, derfor hiver vi oss rundt og inviterer
til seniortreff:

Pensjonister fra Øyane
sykehjem og nåværend
e seniormedarbeidere invi
tere
til hyggelig samvær m s
ed
tidligere kolleger
onsdag 20. februar 20
13.
Vi møtes i kafeen kl.
18.00
til en kopp kaffe, et
kakestykke og en god
drøs.
Velkommen!

SENIORSKOLEN: NYE KURSTILBUD VÅREN 2013
Påmelding
Bindende påmelding
med navn, adresse, tlf,
e-post adresse til:
May Ingunn Helland
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 HUNDVÅG
T. 51 85 69 24/20
may.ingunn.helland@
stavanger.kommune.no

Frist
Én uke før kursstart!
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Lokaler
Alle kursene holdes i
lokaler på Øyane
sykehjem

Språk
1. Engelsk dagligtale trinn 1 (16 timer)
Er du en av dem som aldri har hatt tid eller anledning til å lære engelsk før nå? Eller er det så
lenge siden du har praktisert at du har glemt det meste? Da kan dette kurset passe for deg.
Vi tar utgangspunkt i deltakernes forkunnskaper og vektlegger konversasjon.
Kursholder Teresita Maria O. Nunez-Sørbø er utdannet lærer og oversetter i engelsk. Hun kan
kontaktes på tlf. 970 78 335 for nærmere spørsmål og informasjon.
Dag og tid: Tirsdager kl. 15.00 - 17.00, første gang tirsdag 15. januar.
Pris: Kr. 900,- pluss litteratur. Opplysninger om pensumlitteratur gis ved kursstart.
2. Spansk for nybegynnere trinn 2 (16 timer)
Kurset passer for deg som gjerne vil lære litt spansk til bruk på ferieturen, og som har deltatt
på Spansk for nybegynnere trinn 1 eller tilsvarende.
Kursholder Teresita Maria O. Nunez-Sørbø er utdannet lærer og oversetter i spansk. Hun kan
kontaktes på tlf. 970 78 335 for nærmere spørsmål og informasjon.
Dag og tid: Tirsdager kl. 17.00 - 19.00, første gang tirsdag 15. januar.
Pris: Kr. 900,- pluss litteratur. Opplysninger om pensumlitteratur gis ved kursstart.

Hobby
3. Intensivkurs i akrylmaling (10 timer)
Ønsker du å utfordre akrylmalingens muligheter?
Kurset går over to inspirerende dager med kreativitet og fri kunstnerisk utfoldelse. Kursholder
er Ingrid Toogood, profesjonell billedkunstner utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo. Ingrid vil
presentere sine arbeider for kursdeltakerne og lære bort ulike teknikker. Kurset passer både
for nybegynnere og de som har svingt penselen før.
Dag og tid: Onsdag 20. og torsdag 21. februar, begge dager kl. 10.00 - 15.00
Pris: Kr. 1600,- pluss materialer.
4. Lyst til å lære å spille bridge?
Seniorskolen planlegger å sette opp et kurs for nybegynnere utpå nyåret, hvis det blir mange
nok deltakere. Kurset vil foregå på dagtid og gå over 30 timer. Trond Skjelbred fra Lura
Bridgeklubb er engasjert som kursholder. Hans motto er: Bridge er lett å lære, og en har glede
av spillet fra dag én! Høres dette spennende ut, meld din interesse til: May Ingunn Helland, tlf.
51 85 69 24. may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no. Så ser vi hva vi får til!

VIN OG SJOKOLADE POPULÆRT PÅ SENIORSKOLEN
Pinot Gris og Pinot Blanc, Gewurstraminer og Riesling: På det
første kurset i vinsmaking fikk vi lukte og smake oss gjennom
hvitviner fra Alsace, med Marianne Jørgensen som inspirerende
og kunnskapsrik formidler. Neste kurskveld var viet Piemontedistriktet i Italia, da med druesortene Dolcetto, Barbera og
Nebbiolo i fokus. To lærerike og ikke minst kjekke kvelder, uansett forkunnskaper. Minst like populært var sjokoladekurset med
Pascal Bulinckx, der femten fornøyde deltakere kunne gå hjem
med tre typer pent innpakkede, egenproduserte konfektbiter.

GODE MINNER FRA ELDRES UKE 2012

T.v.: Uka startet med Øyane Lekene, her: Full konsentrasjon på huskeleken. Midten: Hjortesteken anrettes - nok en festmiddag
med nydelig mat og god stemning. T.h.: ”Aktivitetskarusellen” - Rehab. avdelingens flotte vinnerkake i årets kakekonkurranse.
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Så er snart et nytt år gått over i historien. Mye har skjedd – vi har åpnet ny
aktivitetspark, nytt aktivitetsrom og om
ikke så lenge står solrommet klart.
Likevel har arbeidet med å få bygge ut
Øyane tatt aller mest tid. Nå ser det ut
til å bli en løsning som jeg tror alle kan
leve med. Formannskapet har vedtatt,
og bystyret vil vedta i sitt møte 10. desember at det settes i gang planlegging
snarest for utvidelse med minst 45 plasser.
Solrommet nærmer seg ferdig – det vil
bli et kjemperom som mange vil få stor
glede av. Stiftelsen og Øyanes venner
har gitt henholdsvis 100 tusen og 10
tusen kroner, pluss at vi har søknad inne

hos SR-bank, slik at vi håper at vi skal
være i mål økonomisk før åpningen.

Ellers er det jo kjekt at vi endelig skal
forsøke å få til en pensjonistklubb, det
kan bli en riktig trivelig gjeng som treffes i kafeen 20. februar neste år.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig
god julehøytid og et godt nytt år 2013.

Helge

FOR ANSATTE
14 blide nattevakter på ett brett
Det er ikke så ofte nattevaktene er samlet, og heller ikke
så ofte at vi som jobber på
mer ”normale tider” treffer
dem. Derfor er det ekstra
kjekt å kunne presentere 14
av de 15 nattevaktene våre
under ett. Anledningen er et
heldagskurs tilrettelagt spesielt for dem, der temaet
”arbeidsglede” sto i fokus.
Noe som også preget denne
dagen, etter de blide fjesene
å dømme.

Hjemme-alene-fest
Tradisjonen tro dro Helge og
Anne og avdelingslederne på
studietur til Danmark i slutten
av november. Og tradisjonen
tro disket kjøkkensjef Bjørn
opp med noe ekstra lunsjsnadder til alle oss som var igjen
hjemme. ”Når katten er borte...” tenker Bjørn. Han liker å
overraske og har med dette
befestet et svært populært
tiltak - i riktig Magnet-ånd!

Nytt om Magnet
er fremdeles vår
samarbeidspartner i
Magnetprosjektet
For tredje år på rad fikk vi etter søknad tildelt midler fra KLPs HMS-team,
denne gang for å kunne fullføre prosjektet ”Øyane Magnet sykehjem”. En
svært velkommen støtte!
Ved årsskiftet går vi inn i det siste
prosjektåret, der etter planen alle de
tolv praksisstandardene skal være
gjennomarbeidet og tilpasset vår organisasjon. Et stort arbeid, men vi er
godt i gang og optimistiske i forhold
til framdriften.
Utover våren kommer personalet til å
merke et økt trykk på Magnet, på
forskjellig vis: Vi vil blant annet avholde flere personalmøter enn vanlig,
fordi vi ønsker å involvere og informere flest mulig av medarbeiderne underveis. ”De ansattes stemme skal
høres” - det er nettopp målet og essensen av Magnetfilosofien. Programmet for studieturen til Spania i september/oktober vil derfor også i all
hovedsak være inspirert av Magnet.

