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Pressemeddelelse

Thyra Frank hørte om det gode ældreliv i Humlehaven
Ældreminister Thyra Frank var i dag på besøg på Plejehjemmet Humlehaven i Nr. Lyndelse.
Her blev hun vist rundt og hørte om blomstring og et værdigt seniorliv i Faaborg-Midtfyn.
På en solrig mandag formiddag besøgte ældreminister Thyra Frank Plejehjemmet Humlehaven i
Nr. Lyndelse. Besøget startede med en velkomst af borgmester Hans Stavnsager og formand for
Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi, i pavillonen.
”Der er et stigende antal ældre borgere, og mange har desværre mistet deres nærmeste. Derfor er
ensomhed noget, vi arbejder meget på at forebygge, da det ofte kan føre til ældredepression.
Derfor har vi projektet Sikkert Seniorliv, hvor vi i samarbejde med civilbefolkningen iværksætter en
række tiltag, der kan samle ældre borgere i lokalområder,” fortalte borgmester Hans Stavnsager.
Herefter tog Herdis Hanghøi ordet og fortalte om historien bag Humlehaven, der i 2015 blev
renoveret til et moderne og hjemligt plejehjem:
”Jeg lægger vægt på ordet hjem, for her i kommunen bor man ikke på et center. Nej, man er stadig
i sit hjem – også når man bliver ældre og får brug for pleje og omsorg.”
Blomstring
Efter velkomsten blev Thyra Frank vist rundt, og sygeplejerske Christina Konradsen fortalte
ministeren om blomstring, som er den metode, vi arbejder med i Faaborg-Midtfyn i
kommunikationen med vores demente borgere. Det er en metode, hvor man allerede inden en
borger flytter ind på plejehjemmet, undersøger hvordan personens liv har været, hvilke minder der
flytter med, og hvilke yndlingsbeskæftigelser beboeren har haft, så medarbejderne bedre kan
sætte sig ind i den demente beboers verden:
”Det kan for eksempel være, at beboeren før gik meget i haven og dermed stadig føler en tryghed
og genkendelighed i det. Det kan også være, at beboeren gik meget i køkkenet. Derfor har
Humlehaven et åbent køkken i stueetagen, hvor beboerne kan kigge ind, og et stort fælleskøkken
på første etage, hvor beboerne ofte er med til at sylte eller lave farsbrød,” fortalte Christina.
”Det skal I være stolte af”
Besøget blev afsluttet med et glas portvin og et stykke hjemmebagt kransekage, mens leder af
Kostforplejningen, Dorit Jensen, oplyste ministeren om, at vi så vidt muligt laver al maden selv i
vores plejehjem. ”Det skal I være stolte af,” sagde Thyra Frank, som fortalte, at det er sjældent,
hun oplever det.
Derefter takkede Thyra Frank for besøget:
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”Jeg er meget glad for at have besøgt jer, og jeg har nydt at hilse på jeres beboere og
medarbejdere. Jeg er meget fascineret over alle jeres faciliteter – fra orangeri til egen
vaskemaskine. Og jeg er meget glad for, at I går op i, at et plejehjem skal være et hjem og ikke et
center. For jeg vil bo i et hjem, og ikke i et center, når jeg bliver ældre,” sluttede hun.
Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
•

Udviklingskonsulent Sissel Skivinger på 72 53 64 99 eller sdyrv@fmk.dk

•

Kommunikationskonsulent Pia Fryd Birkeland på telefon 72 53 10 83 eller pifbi@fmk.dk.
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