Oplevelsesklyngen

FORORD

Oplevelsesklyngen er til for at skabe endnu mere liv på plejehjemmene i Aar
hus Kommune. Klyngen består af fem flyvende oplevelsesmedarbejdere, der
kommer rundt på alle plejehjemmene, og syv lokale oplevelsesmedarbejdere,
der hovedsageligt er i deres eget område. Klyngens strategi er forankret i de
fem ledetråde til et bedre liv.
Oplevelsesmedarbejderne kommer med nærvær, livsglæde og inspiration.
Kontakt dem og brug dem –
de er til for jer og beboerne.

LOUISE RØNNE BENGTSON
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE NORD

Område Nord
Hørgården 15 og 19
Jasminvej 27
Bjørnshøj
Skæring
Hjortshøj
Hedevej
Sønderskovhus
Fortegården

UDELIV
KREATIVE SYSLER
LOKALT SAMARBEJDE
360° BRILLER
ERINDRINGSLEJLIGHED
KOORDINERING

Louise har mange kreative og
koordinerende talenter. Hun sam
arbejder med daginstitutioner,
skoler og spejdere og skaber liv på
plejehjemmene – både ude og inde.

KONTAKT
51575833
lrbe@aarhus.dk

THORKIL BISGAARD
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE MIDT

Område MIDT
Carl Blochs Gade
Thorsgården
Vestervang 42
Vestervang 44
Ceres Huset
Åbygård
Møllestien
Sifsgård

SANGCAFÉ
ERINDRINGSCAFÉ
RÅDSSAMARBEJDE
FO-TOVHOLDER
Thorkil gør sang og musik til
en fast del af plejehjemmenes
hverdag. Han understøtter nye
og eksisterende aktiviteter på
plejehjemmene bl.a. i form af
FO-undervisning.

KONTAKT
22462462
tbg@aarhus.dk

MALENE MELBYE
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE SYD

Område SYD
Kildevang
Tranbjerg
Kristiansgården
Koltgården
Solbjerg

FACILITATOR
FRIVILLIGHED
FÆLLESSKABER
FUNDRAISER
FORTÆL FOR LIVET
Malene understøtter initiativer på
plejehjemmene, og vægter at facilitere
fællesskaber sammen med personale,
frivillige og lokalsamfundet.
Malenes ønske er at være plejehjem
menes forlængede arm -både ved selv
at deltage i oplevelserne og ved at mu
liggøre, at p
 ersonalet eller frivillige kan
tage aktivt del.
Fondsansøgninger, og arbejdet
med udenlandske volontører på
plejehjemmene, er også en del af
Malenes arbejde.

KONTAKT
41 85 95 65
memal@aarhus.dk

CHRISTINA SUURBALLE
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE MARSELISBORG

Område Marselisborg
Husumvej
Augustenborggade
Vidtskuevej
Ankersgade 19
Ankersgade 23
Ankergade 25
Ankersgade 27
Rosenvang

FRIVILLIGHED
FORENINGSLIV
MUSIK OG DANS
ØL-OG PORTVINSSMAGNINGER
LITTERATUR OG KULTURFORMIDLING
Christina er altid nysgerrig på, hvordan
frivillighed, foreningsliv og lokalsamfund
kan åbne nye døre for meningsfulde møder
og oplevelser sammen med ældre menne
sker, der bor på plejehjem.
Derudover har hun fokus på at vække
følelser og erindringer hos de ældre ved
hjælp af en bred sanselig palet bestående
af alt fra dans og musik til litteraturgrupper,
ølsmagninger og meget mere.

KONTAKT
23 38 03 53
chrsu@aarhus.dk

ULLA HØJLAND
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE VIBY HØJBJERG

Område Viby-Højbjeg
Madsbjerg
Borgvold
Hestehavehusene
Egely
Kongsgården

GENERATIONSBROBYGNING
ERINDRINGSDANS
UDELIV
SANSESTIMULERING
KOORDINERING
FRIVILLIGHED

Ulla har fokus på relationer og fælles
skaber; også på tværs af generationer.
Igennem dans, musik, massage, udeliv
og frivillighed samskabes der oplevelser
til glæde for beboerne.

KONTAKT
29 20 36 64
uhn@aarhus.dk

ANDREAS ARENDT
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE CHRISTIANSBJERG

Område Christiansbjerg
Vejlbygade 7a
Skelager
Fuglebakken
Vejlbygade 9a
Abildgården
Bjerggården
Vejlbygade 9
Trøjborg

SANGCAFÉ
LOKALT SAMARBEJDE
GENERATIONSBROBYGNING
TURE UD-AF-HUSET
FRIVILLIGHED
KONCERTER

Andreas hovedfokus er at sprede
musikalsk glæde på plejehjemmene
igennem faste sangcafeer og ved at
arrangere koncerter. Han arbejder på
at åbne op for lokalsamfundet igennem
samarbejde med frivillige, skoler, kirker
og børnehaver.

KONTAKT
5157 5802
andare@aarhus.dk

HEIDI SØNDERBÆK LAURIDSEN
LOKAL OPLEVELSESMEDARBEJDER I OMRÅDE VEST

Område VEST
Sabro
Hasle/Rymarken
Havkær
Næshøj
Sandkåsvej/nu Lotus
Søholm
Engsøgård

ERINDRINGSDANS
MUSIK
RÅDSSAMARBEJDER

Heidi bruger sang, musik og
dans til at skabe et nært bånd
til og mellem beboerne og for at
underbygge deres erindringer.
Hun vægter samarbejder med
pårørende og lokalsamfund højt.

KONTAKT
61943030
lshe@aarhus.dk

MARLENA PORAT
FLYVENDE OPLEVELSESMEDARBEJDER

FORTÆLLING
SANGCAFÉ
WELLNESS OG MASSAGE
UNDERVISNING

Grib fat i Marlena, når beboerne
har lyst til at høre gode fortællin
ger, synge sammen eller trænger
til en oplevelse med wellness
og massage. Hun tilbyder disse
fællesskabende arrangementer
for beboerne samt workshops for
elever, medarbejdere og frivillige
med fokus på kontakt, nærvær og
oplevelser.
Marlena er en levende fortæller,
der bruger stemme, krop og sjove
rekvisitter i sin fortælling og un
dervisning.

KONTAKT
2920 3659
marpo@aarhus.dk

JAKOB GULDHAMMER
ØLLEGAARD
FLYVENDE OPLEVELSESMEDARBEJDER

KOKKERERING
RESTAURANTDAGE
BESJÆLING AF MÅLTIDET
MAD PÅ NYE MÅDER
INSPIRATION

Jakob er det kulinariske fyrtårn, der har
fokus på alt fra råvarer, smag, anretning
og omgivelser til beboernes medind
dragelse. Hiv fat i Jakob, hvis I vil have
gourmet-middage, inspiration og ny
tænkning af spisesituationen.

KONTAKT
2920 3668
ojg@aarhus.dk

BENTHE BRUUN
FLYVENDE OPLEVELSESMEDARBEJDER

DEMENSKLOVN
FOKUS
PÅ DE SVAGESTE
INSPIRATION
OG UNDERVISNING
WELLNESS OG MASSAGE

I rollen som klovnen Krusemynthe
skaber Benthe gode øjeblikke med
mening og glæde for alle beboere.
Minder vækkes med nærvær, sang
og kropssprog og kombineres med
wellness og massage.
En stjernestund er, når øjeblikket
sanses og giver mening. Kontakt
Benthe for at få Krusemynthe på
besøg.

KONTAKT
2920 3711
bebru@aarhus.dk

LAILA FREDSLUND
FLYVENDE OPLEVELSESMEDARBEJDER

FÆLLESSANG
MUSIKALSKE FORTÆLLINGER
BEVÆGELSE OG BOOGIE
MUSIK OG MEDITATION
LIVSHISTORIE
Laila bruger musik og sang som
drivkraft for fællesskab, smukke og
sjove oplevelser og som et middel til at
åbne for posen med minder og følelser.
Hvad enten I vil have en festlig dag
med underholdning og fællessang, en
stund med helende, beroligende musik,
bevægelse til swingmusik eller samvær
omkring musikken og musikerne fra de
gode gamle dage, så hiv fat i Laila.

KONTAKT
4185 6095
flla@aarhus.dk

ADA HOLST
FLYVENDE OPLEVELSESMEDARBEJDER

PLANT LIV
GENERATIONSBROBYGNING
UDELIV
SAMARBEJDE MED LOKALOMRÅDET
SANSEOPLEVELSER
NYTÆNKNING AF UDEAREALER
Ada får det gode liv til at blomstre i de Plant
Liv-tiltag, der er skabt i løbet af de sidste år. Hun
inspirerer til brug af udearealer og skaber spiren
de samarbejder.

KONTAKT
29203630
advh@aarhus.dk

MERE OM OPLEVELSESKLYNGEN

Oplevelsesklyngen blev dannet i 2015, med det
formål at øge livsglæde og livskvalitet på de
aarhusianske plejehjem. Fra første dag har klyngen
været medskaber af nye initiativer, samarbejder med
lokalsamfundet og lyst på alt det, der virker på de
aarhusianske plejehjem og understøtte dette.

samtidig med at de lokale oplevelsesmedarbejdere
kontinuerligt spiller ind i hverdagsaktiviteterne.

Oplevelsesmedarbejderne har forskellige faglige
profiler, som bl.a. skuespiller, socialpædagog,
antropolog, kok, hospitalsklovn, sygeplejersker
mm. Oplevelsesklyngen arbejder ud fra et fagligt
Der er i alt 12 oplevelsesmedarbejdere. Heraf er syv
fundament i reminiscensmetoden og et ønske om
lokale oplevelsesmedarbejdere, som a rbejder i hver
at styrke fællesskaber og individer, i større eller helt
deres lokalområde og fem er flyvende, som arbejder nære sammenhænge. Gennem reminiscens trig
på tværs af plejehjemmene i Aarhus Kommune.
ges erindringen med forskellige sansestimuli, som
Det giver mulighed for, at de enkelte plejehjem kan
fx musik, mad, fortælling, visuel stimuli, nærvær
trække på så mange kræfter som muligt og variere
og kontakt. E
 rindringer og social kontakt anses
oplevelserne, så de passer ind i netop deres bebo
i oplevelsesklyngen som gensidigt understøt
eres ønsker. Eksempelvis kan plejehjemmene takke ja tende, fordi reminiscens ofte vil danne en ramme
til arrangementer og projekter, som løbende udvikles for s ocialt samvær mellem beboer og personale,
og tilbydes af de flyvende oplevelsesmedarbejdere,
beboer og pårørende eller beboerne imellem.

