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GENERØSE GAVER
En stor takk til trofaste støttespillere

ÅRGANG 34

Sett kryss i kalenderen

Øyane sykehjems venner og Øya Klub- inviterer de fremdeles sykehjemmets beben - hver for seg og på hver sin måte boere og andre interesserte Hundvåggode støttespillere for Øyane.
buer til bingo. Overskuddet derfra får vi
glede av i form av en årlig vårfest med
Øyanes venner (den tidligere pårørengod mat og spennende underholdning.
deforeningen) har eksistert nesten like
Men også gaver, både til jul og ved
lenge som sykehjemmet og arbeider først andre anledninger. På årets vårfest fikk
og fremst for beboernes velferd. De ar- vi overrakt et stort, flott TV apparat til
rangerer kosekvelder, sommer- og jule- kaféen.
fester, blant mye, mye annet. Inntektskilden er åresalg, der overskuddet går
Så det er med god grunn vi takker begtilbake til huset i form av fine gaver til
ge gruppene, både for gavene og for
glede og nytte. Den siste gaven viser
alt de bidrar med av liv og hygge på
godt igjen: Sammen med Stiftelsen har
Øyane sykehjem gjennom hele året.
de finansiert en stor del av det nye kjøkkenet på avdeling E.



12/6 KL 18.00
GRILLFEST V/ ØYANES VENNER



10/7 KL 10.30
KONSERT: FRODE MOLTEMYR
Øyane sykehjem kafé tar
sommerferie fra 11. juni.
Vi ønsker velkommen
til en ny sesong
onsdag 20. august!

Øya Klubben springer ut fra det tidligere lokallaget av Civitan på Hundvåg.
Etter nedleggelsen fortsatte medlemmene
med noen av aktivitetene, blant annet
Gro (Øya Klubben) og Arthur
under avdukingen av TV gaven

Bjørg og Monica gleder seg over et nytt, lyst og fint kjøkken på avd. E

POPULÆR INVITASJON FRA LIONS

KJEKK 17. MAI TRADISJON

- Blir dokker me´ på kino?

Kongeparet på balkongen

For andre året på rad tikket denne
kjekke forespørselen fra Stavanger/
Øyane Lions Club inn på e-posten.
Hele 60 beboere, dagsenterbrukere,
ansatte og frivillige takket ja til å
bli med en ettermiddag i slutten av
mars. "Hundreåringen som klatret ut
av vinduet og forsvant" ble vist kun
for oss i en helt privat kinosal. Takk
til Lions for en fin opplevelse!

Popcorn og brus
hører med

Barnehagen toger
forbi og kongeparet
vinker fra balkongen! Denne gangen
var det Thomasine
og Ingvar som tok på
seg det ærefulle
oppdraget - til stor
fornøyelse for alle
parter.

TETT PÅ: INGA OG LAILA
Ukentlige besøk blir til minnebok
Besøksvenn Laila Wathne forteller:
”I løpet av de siste årene har jeg fått
flere gode venner blant beboerne på
Øyane sykehjem. En av dem er Inga Gundersen. Vi møtes en gang i uken til gjensidig glede. Hun har så mye interessant å
fortelle fra et langt liv.

Vi ble enige om at hennes opplevelser og
erfaringer kunne være av interesse for
hennes barnebarn og oldebarn.”
- Og slik kom Ingas minnebok i stand!
Inga forteller, mens Laila skriver og illustrerer. Med tillatelse fra dem begge
gjengis her noen små klipp fra boka.

- I 3. klasse fikk jeg ei venninne
som hadde kort hår. Søsteren hennes var frisør, og
jeg syntes det så herlig ut. Sånn kort hår ønsket jeg
meg inderlig. En dag tok jeg saksa og tenkte at
hvis jeg klipper meg -- kan de ikke sette på meg
flettene igjen. Dermed tok jeg tak i hver flette og
klippet dem av. Det ble stor oppstandelse!! I tre
dager måtte jeg gå på skolen med flettene
hektet på---

- Vi lekte mye med papirdokkene våre. Det fulgte klær med arket
de kom på, men vi tegnet mange klær til dem selv. Vi hadde glansbilder som vi søstrene byttet med hverandre og med venninnene
våre. Om sommeren satt vi ute på trappa og byttet. I kjellertrappa
lekte vi butikk og skole. Storesøsteren min var alltid ”frøken”. Hvis vi
ikke husket leksene hun hadde gitt oss, kom hun ned og ristet oss.
Når vi lekte butikk, brukte vi papirpenger som vi klippet ut av gamle aviser. Store og små lapper. Av avispapir lagde vi små kremmerhus også. Noen strå hadde små korn som vi lekte var havregryn. Vi brukte fantasien, både når vi lekte inne og ute.

SESONG FOR UTEARBEID
Mange gode krefter i sving for et fint uteområde

Sigmund

Øystein og Stian

Lars

Terje

NYTT FRA KUNST- OG KULTURKLUBBEN
Vi ønsker velkommen til nye medlemmer. Hva har skjedd våren 2014? Hvor
mange av oss har deltatt?
22. februar i Konserthuset: Wiener
Strauss konsert, vakker musikk og ballett,
9 personer. 7. mars i Konserthuset: Musikalen ”Last 5 years”, Heine Totland og
Heidi Gjermundsen, 8 personer. 4 april i
Konserthuset: ”De vakreste operaperler”. Fantastisk opplevelse, 7 personer.
28. mai i Konserthuset: ”Hege og Øyvind
går til operaen”, Hege Schøyen og Øyvind Blunch, 8 personer.
For høsten har vi ”booket” inn Bjørn Eidsvåg konsert i Konserthuset 14. november, 12 personer.
På et møte foreslo Judith at vi skulle ut å
bowle, og hun presenterte et fullt ferdig
program. 14. mars gjorde vi et besøk
på ”Harbour Café og Bowling” med

påfølgende lunsj på samme sted. Dette
var så gøy og maten var så god at vi
allerede er blitt fast inventar på stedet.
Noen bowler, men noen er også med
som heiagjeng. Siste bowledag er 23.
mai, men til høsten starter vi opp igjen
29. august og fortsetter videre den siste
fredagen i måneden kl. 12.00. Det er
bare å møte fram.

Ellers skal 12 av oss reise på tur til Røvær med Sverre Haga AS 13. august.
Hvis du synes dette høres interessant og
spennende ut, så kom og bli med. Nytt
planleggingsmøte i kaféen på Øyane
sykehjem onsdag 20. august kl. 14.00.
ME HAR DET GYSLA GØY!
Bjørg Haaland

Siste planleggingsmøte før ferien og humøret er på topp

PROSJEKT 10 MINUTTERS TRENING I ARBEIDSTIDEN
10 minutters trening i arbeidstiden vil
være med på å forebygge livsstilssykdommer og stress og øke livskvaliteten. En aktiv pause gir påfyll av energi, som igjen fører til økt effektivitet.
På sikt vil det gi redusert sykefravær
og medvirke til økt trivsel på jobben.
Det var blant annet disse påstandene
de tre fysioterapistudentene fra København ville underbygge, da de kom til
Øyane for å gjøre studier til sin avsluttende oppgave i fysioterapi. I løpet av
en måneds tid fra 25. april, ble noen
av oss (frivillige) testpersoner, og møttes
hver dag til avtalt tid for å gjøre øvelser sammen i Aktivitetsparken. En liten
gruppe ble tatt ut til intervju etter endt
prosjektperiode. Resultatene fra undersøkelsen er det enda for tidlig å si noe
om, men deltakerne på Øyane er ikke i
tvil: Å møtes på denne måten virker positivt inn på humøret, samarbeidet og
det sosiale oss i mellom. Alle smiler etter
endt treningsøkt! På sikt er håpet at enda flere medarbeidere på Øyane skal
få øynene opp for dette gode tilbudet.

DRØSEN

For vi blir oppfordret til å fortsette, selv
om prosjektet er over. Kriteriene skulle
være enkle å oppfylle: Bare to eller
flere går sammen, er det likegyldig når
på dagen det skjer. Dermed skulle alle
ha anledning i løpet av en arbeidsdag.
Er 10 minutter nok til å fremme helse? 7 min med moderat puls styrker
muskulaturen, mens 3 min med høy
puls øker blodgjennomstrømningen i
årene, ifølge de danske studentene.

Aktiv pause - en trivselsfaktor

Studentene Camilla, Cecilia og Nadia i ”Benkevipperen”

ET SIKKERT VÅRTEGN

Arthur og Alf er klare for en drøs
Fire frivillige medarbeidere i to lag Øyvind & Alf, Arthur & Bengt - har
dratt i gang et nytt tiltak på kveldstid:
gudene med oss og dermed fikk utrettet
”Drøsen”- der en fast liten gjeng av sy- Her er årets dugnadsgjeng fra Buøy kehjemmets mannlige beboere møtes og Hundvåg Hagelag samlet til innsats tors- mye. Takk for god hjelp med å gjøre
lar drøsen gå. Enkelt, greit og populært! dag 8. mai. En kveld da vi hadde vær- hagen presentabel til nasjonaldagen!
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Et nytt fint Øyane Kontakt er ferdig.
Her er samlet mye av den gode aktiviteten vi har hatt på Øyane i vår. Jeg vil
spesielt fremheve prosjektet vi har hatt
med trening 10 min hver dag. Mye
forskning viser betydningen av selv så
lite trening hver dag, og det er flott at
en god gjeng har fortsatt med trening
også etter at prosjektet er avsluttet.

etter beste evne klarer å holde motet
oppe og står på slik at Øyane sykehjem
fortsatt er en god plass å bo på og
arbeide på.

Jeg vil også benytte anledningen til å
takke alle dere frivillige som står på og
tilfører Øyane betydelig ressurser som
er vanskelig å måle i kroner og ører.
Tusen takk for det dere
Ellers er det vanskelig å ikke kommente- gjør for oss.
re den økonomiske situasjonen vi er i.
Etter 2 år med store underskudd må vi i Til slutt ønsker jeg dere
år og de neste årene spare flere millio- alle en riktig god somner. Styret og ledelsen er i full gang
mer.
med tiltak som skal føre til at vi igjen
Helge
kommer på rett kjøl. Det er viktig at vi

oyane-sykehjem.no
FOR ANSATTE
Velkommen til Øyane

Line Rasmussen,
hjelpepleier, er
ansatt i avd A fra
23.4.

Didde Asmundsen,
faglært baker, er
ansatt som kokk
fra 28.4.

Faglunsj om sårpleie

Hilde & Elin gir gjerne konkrete råd og
oppfordrer kolleger på Øyane til å ta
kontakt med aktuelle problemstillinger

Etter å ha gjennomført videreutdanning i sårbehandling, er Elin (Rehab
avd. ) og Hilde (avd. A) virkelig blitt
eksperter som hele huset kan ha glede av. De to underviste på faglunsjen i mai, med generell sårbehandling som tema. Mange gode råd og
tips som hele pleiegruppen bør vite
om, ble det sagt fra tilhørerbenken.
Det blir satt opp en ny faglunsj med
samme tema i august - og dermed
kommer en ny sjanse til å oppdatere
seg på dette aktuelle området.

Alltid beredt
Kjøkkenet svarte på utfordringen fra
denne flotte 2, 5 m lange kaken til speiBekkefaretspeiderne på strak arm med dernes 40 års jubileumsfest. Vel blåst!
Silje Løge Norberg (t.v.) og Eirin
Haugvaldstad, begge er ansatt som
vikarer for våre to fysioterapeuter i
svangerskapspermisjon, fra henholdsvis
2.1 og 5.5.

