
Plejehjemmet Nørrevang oplever, at stadig flere af beboerne bliver stadig mere pleje-krævende
(Foto: Martin Ravn)

Plejehjemmet
Nør-revangpå Brådhusveji
Stensballe kan mandag fej-
re 25 års jubilæum. Det
sker i en brydningstid,
hvor store ændringer står
for døren.

Dagen markeres med recep-
tion midt på dagen, og i da-
gens anledning er der byttet
om på kold og varm mad, så
der om aftenen serveres fest-
middag for beboere og perso-
nale samt enkelte indbudte
gæster. Aftenen krydres også
med forskellig underholdning
for de af de 81 beboere, der
kan være med.

Nørrevang åbnede den 3.
juni 1966 - som alderdoms-
hjem i den gamle bygning. Se-
nere, i slutningen af 1970'er-
ne, blev kapaciteten fordoblet

med en ny fløj, og endelig blev
der i 1980'erne bygget kollek-
tiv-boliger i umiddelbar til-
knytning til Nørrevang.

Formanden for beboerra-
det, Ejnar Lund, regner med,
at plejehjemmet snart

indførerbetaling for ydelser samti-
dig med, at beboerne så får ud-
betalt deres pension fuldt ud.

- Det er svrt at sige, om
det er godt eller skidt. Vi må
håbe, at vi kan drage nytte af
de erfaringer, der er gjort un-
der forsøgsordningen på de
andre plejehjem, siger Ejnar
Lund.

Plejehjemmet er i gang med
at integrere arbejds-områder-
ne, så husassistenterne også
tager del i de lettere pleje-op-
gaver - og omvendt.

- Det er meningen, at husas-
sistenterne skal have en

grund-uddannelse på områ-
det. Desuden får vi pr. 1. juli
praktikanter fra den nye soci-
al- og sundhedsuddannelse,
siger områdelederGurli Revsbæk.

Nørrevang er kollektivt le-
det med fire område-ledere  og
underlagt Sundhedsdistrikt
Øst.

- Vi har et ønske om at få
den gamle afdeling renoveret

og indrettet til special-afde-
ling for de senil demente. Lige
som på de øvrige  plejehjem op-
lever vi en øget tilgang af senil
demente, siger Gurli Revsbæk.

Ergoterapeut Rie Gert Niel-
sen:

- Da jeg startede herude, var
det undtagelsen, at beboerne
var stærkt pleje-krævende ,
men i dag er det undtagelsen,
at beboerne er selv-hjulpne,

siger hun.
Selv om Norrevang i dag far

beboere anvist fra hele kom-
munen, så prover man stadig
at bevare en nr tilknytning
til Stensballe-området. Mange
beboere i området kommer i
ergoterapien, og en

støtteforening”NørrevangsVenner« er
behjælpelig  på forskellige om-
rådet, blandt andet med hen-
syn til driften af plejehjem-
mets egen bus. (hj)

Jubilerer
i tid med
brydninger
Nørrevang i Stensballe fylder 25 år
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