Flemløse Plejehjem
Th. Bangsvej 4
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 6474 7719
Billede af plejehjemmet

Velkommen til Flemløse plejehjem
Hjertelig velkommen til dit nye hjem, i vores
naturskønne omgivelser.
Det er vigtigt for os, at både du og din familie
føler jer velkomne og trygge i hverdagen og vi
får tilpasset din hverdag, så den minder mest
muligt, om livet du har levet indtil nu.
Det er derfor vigtigt for os, at lære dig og din
familie at kende, og at vi løbende
forventningsafstemmer og er i god og åben
dialog med hinanden.
På Plejehjemmet bor også hunden Pongo og
katten Chap. Derudover er der akvarie i Oasen
samt udendørsbassin i Atriumgården med
fisk og muslinger.
Du bydes endnu engang
hjerteligt velkommen.
Kærlig hilsen
Beboere, medarbejdere
og leder.

Plejehjemmet:

Består af Oasen, Solsikken, Nordlyset
med i alt 27 lejligheder, samt en
aflastningsafdeling, Liljen.
Lejlighederne er ejet af Boligforening
Domea, og er på ca. 45 m2, der støder
op til fællesareal med dagligstue,
spisestue og køkken.
Alle lejligheder har egen udgang til
udenoms arealer eller en af vores
skønne gårdhaver.
Selve plejehjemmet er røgfrit, men du
er velkommen til, at ryge i din egen
lejlighed.

Domea:

Servicecenter Nord-Vestfyn,
Hesbjerglund 8, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 7644 4750 eller på mail
sc.nordvestfyn@domea.dk.
Åbningstiderne er: man-ons 9-12,
torsdag 14-18.

Eden:

Flemløse Plejehjem er et Edenregistreret hjem, hvor hverdagen leves
efter de 10 Eden-principper. Målet
med Eden er, at bekæmpe de 3
omsorgsplager: Ensomhed,
kedsomhed og hjælpeløshed. For mere
info kan I besøge
www.edendenmark.dk, eller
spørge medarbejderne.

Besøg:

Det skaber glæde i hverdagen at få
besøg, men af hensyn til beboere, der
let forvirres af uro og fremmede
ansigter, tilstræbes få besøg ad gangen
i fællesrummet. Ved besøg hos dig, i
egen lejlighed, beder vi familie og
venner om, at være behjælpelige med
oprydning, opvask osv..

Plejehjemmets
Venner:

På Flemløse Plejehjem har vi en
gruppe frivillige, som kalder sig
Plejehjemmets Venner. De er med til,
at lave arrangementer som banko,
gymnastik, sangeftermiddage,
blomster plantning, julebagning og
meget mere.
Hvis din familie er interesseret i, at
støtte gruppens arbejde, kan de blive
medlem for kr. 50,- om året. De
behøver ikke deltage aktivt, men deres
tilskud i form af kontingent, går til, at
forsøde og gøre din hverdag mere
spændende.

Dagligdagen:

Hverdagen foregår ud fra dine ønsker
og behov, og daglige gøremål som
f.eks. madlavning, gåture med hunden,
borddækning, rengøring, ordne
vasketøj, sætte blomster i vand og
hjemlig hygge klarer vi sammen.
Derudover arrangeres gåture,
cykelture, musik/dans, sang,
gudstjeneste samt udflugter med vores
bus.

Fødselsdage:

Ved fødselsdag hejser vi flaget for dig,
og servere lagkage. Ved større
sammenkomster kan du og din familie
låne dagligstuen, efter nærmere aftale
med lederen.
Ved fødselsdage afholdt i eget hjem
medbringer gæsterne selv brød.
Kaffe/the kan aftales med personalet.

Traditioner:

Telefon &
internet:

Som optakt til julen inviteres du og din
familie til en sammenkomst, hvor der
pyntes til jul mm., i det fællesskab du
er en del af.
Hvis du holder jul sammen med os,
fejrer vi juleaften på traditionel vis,
med middag, juletræ og gaver.
Til nytår, Skt. Hans og Høst er der
fællesspisning, og der holdes også
påske- og julefrokost.

Hvis du ønsker telefoni, internet eller
tv, skal du kontakte Waoo, ved Energi
Fyn, som er leverandør til hele
plejehjemmet.

Læge &
sygeplejeske:

Frisør &
fodpleje:

Vi har fået en plejehjems læge: Elke
Baurichter, fra Glamsbjerg Lægerne,
som kommer en gang om ugen. Vi
opfordret dig til, at skifte læge hertil,
så du kan få det fulde udbytte af
ordningen.
Endvidere har vi egen sygeplejeske,
som er tilknyttet hele huset.

Der kommer både frisør og fodpleje i
huset, som du kan benytte dig af. Du
kan høre mere ved medarbejderne.

Indkøb:

Der er i Flemløse ikke muligheder for,
at du selv kan handle egne
fornødenheder.
Derfor er der indgået aftale om, at du
kan bestille vare ved Super Brugsen i
Assens eller Købmanden i Ørsted, som
leveres en gang om ugen. Spørg
medarbejderne for råd og vejledning.
Det er et par gange om året muligt, at
handle tøj og sko på plejehjemmet, når
lokale tøjbutikker kommer til os. Der
vil i god tid, bliver indbudt til dette, så
du evt. kan invitere din familie med.

Vasketøj:

Vores vaskeri er et travlt sted i huset,
og der er meget vasketøj. Det er derfor
vigtigt, at dig og din familie sørger for,
at der kommer mærker i dit tøj, så vi er
sikre på, at alt kommer tilbage i det
rigtige klædeskab.

Rengøring:

Din lejlighed bliver rengjort en gang
hver 3. uge, gerne i samarbejde med
dig.
Der er mulighed for, selv at bestille
privat rengøring eller få din familie til,
at hjælpe dig med lettere rengøring i
hverdagen.

Beboerkassen:

Hvis du i servicepakken har valgt, at
indbetale til beboerkassen, kan du
glæde dig til, at kunne deltage i
forskellige arrangementer, som er
fælles for alle beboerne.
Derudover er du med til, at sørge for
mad, dyrelæge m.m. til vores husdyr.

Måltider:

Alle måltider laves i de enkelte fælles
køkkener af medarbejderne , gerne
med hjælp fra dig og dine medbeboere.
Der handles ind en gang om ugen til
morgenmad og frokost, og du må
meget gerne byde ind med ideer og
forslag til indkøbssedlen. Aftensmaden
bliver leveret fra Assens Madservice,
hvor der er fokus på nærende mad og
friske grøntsager. Også her må du
meget gerne være med til, at bestille og
beslutte, hvad der skal på menuen.
Måltiderne indtages, efter eget ønske,
enten i fællesskab eller i egen bolig.

Du er til enhver tid velkomne til at henvende dig til leder
Lene Stubgaard: tlf. 6474 7712 eller lestu@assens.dk.
Eden Alternatives 10 principper
1. De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed tegner sig for
størstedelen af lidelse blandt vore Ældste.
2. Et samfund centreret om de Ældste forpligter sig til at understøtte levesteder,
hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset
alder og formåen, såvel som dyr og planter. Det er disse relationer, som giver alle
– børn, unge, voksne og ældre – mulighed for et liv værd at leve.
3. Kærlige relationer er modgiften til ensomhed. De Ældste fortjener en let og
naturlig adgang til relationer med mennesker i alle aldre og med dyr i hverdagen.
4. Et Ældste-centreret fællesskab fylder dagene med variation og spontanitet –
modgiften til kedsomhed. Dette muliggøres i omgivelser, hvor noget uventet og
uforudsigeligt kan opstå.
5. Et Ældste-centreret fællesskab sikrer muligheder for at give, såvel som at
modtage. Dette er modgiften til hjælpeløshed.
6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at
gøre dét, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.
7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling skal understøtte omsorgen – ikke
være styrende i hverdagen.
8. Et samfund centreret om sine Ældste, ærer disse ved at nedtone en
topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes på at placere flest mulige
beslutningsprocesser hos de Ældste eller de, som er tættest på dem.
9. At skabe et Ældste-centreret fællesskab er en evig proces, da menneskets vækst
aldrig må adskilles fra dets liv.
10. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre
plager. Intet kan erstatte denne ledelse.

Eden Alternatives definition af Ældste:
En Ældste er en person der – uanset kronologisk alder og i kraft af sin livserfaring
– giver os indsigt i, hvordan man kan leve og trives både alene og i fællesskaber.

