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Sykehjemmet fikk
kunstverk fra barna
De eldre ble rørt til tårer
da barna i Østgård barnehage overleverte 25 fargesprakende kunstverk
til korttidsavdelingen ved
Stange sykehjem i går.
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STANGE: Tårene rant nedover kinnet til flere av pasientene da 25
barn i Østgård barnehage i går
kom på besøk for å overrekke oljemalerier til institusjonen. Gledestårer. De eldre benket seg sammen i oppholdsstua, og det var tydelig at ungene brakte lys og glede inn i avdeling 4.

Kyndig veiledning

Barnehagebarna i Østgård har fått
utfolde seg sammen med Knut
Nordby, som driver kunstskolen
MiniPicasso i Hamar. Resultatet er
blitt 25 flotte bilder i friske farger.
Eva Steen, styrer i Østgård barnehage, synes bildene er blitt så flotte at
de ikke hadde lyst til å gi dem bort.
Avdelingsleder Stine Holt ved
Stange sykehjem er takknemlig for
gaven. Korttidsavdelingen har 28
plasser og gjennomgår for tida rehabilitering. Holt er ikke i tvil om
at barnekunsten vil fenge de eldre.

Mer på veggene

– Ideen til kunstprosjektet kom i
forbindelse med ønske om mer
bilder på veggene. Farger fenger,
og personalet tente på ideen om
å ta kontakt med Østgård barnehage, sier Holt.
– Bare det å få unger på besøk på
sykehjemmet er et løft i hverdagen
for våre beboere.Vi tror bildene vil
være motiverende i det daglige. De
ukene eldre mennesker er her på
avdelingen, kommer de seg både
fysisk og psykisk, sier Holt.

Runde sirkler

Utgangspunktet var å male rundinger. Rundingene er blitt til

IMPONERT: Fem år gamle Susann Helseth gjorde inntrykk på Edith Olsen. Nå
skal bildet til Susann og 24 andre være til glede for beboerne på avdelingen.
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bamser, prinsesser, blomster, lastebiler og mange andre motiver.
Det er første gang Nordby har
deltatt på et kunstnerisk prosjekt
i en barnehage. Maletimene besto av masse glede og fryd, sier
han.
– Vi jobbet mye med horisonten, og barna malte hele himmelen. Resultatene er imponerende
sier Knut Nordby.
Korttidsavdelingen ved Stange
sykehjem åpnet i 2003 og har vært
og en stor suksess. Gjennomsnittlig liggetid er tre uker, og pasientene disponerer enerom med eget
bad.

Med tilbudet greier Stange kommune å avlaste eldre som kommer
ut fra sykehus eller eldre personer
som trenger avlastning. Tilbudet
kan hjelpe eldre til å greie seg lenger hjemme. Disse kan i perioder
ha behov for tettere oppfølging og
behandling. Tidligere var det vanlige sykehjemsplasser ved avdeling 4. Langtidsboende ble flyttet
til andre sykehjem og avdelingen
kunne altså innvie sitt korttidstilbud for fem år siden.
Avdelingsleder Stine Holt sier
post 4 også gir pleie til mennesker
ved livets slutt.

KUNSTNERSPIRER: Det var stor stas da Østgård-ungene delte ut sine kunstverk på Stange sykehjem i går. Barnehagestyrer Eva Steen og Knut Nordby i MiniPicasso administrerer.
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Dette er Norges flotteste hingst
Lillian og Cato Strand
eier hingsten som har
fått høyeste bedømming
noensinne for norsk
varmblodshest. Hingsten skal brukes i avl.
KARAKTEREN NI: Royal Olymp fikk
tidligere i denne uka karakteren ni i
helhet av dommerne på Starum hestesenter. Eier Lillian Strand på Stutteri ML, i Åsvang, skal bruke hesten i
avl.
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ÅSVANG: Royal Olymp er en tysk
Oldenburger, og før han kom til
stutteri Midtlund i Åsvang, var
han utleid til Finland av de tyske eierne.
Hingsten er 11 år, og har tidligere fått høy bedømming i både
sprang og dressur. En skade i beinet gjør at eierne satser på han
som avlshingst.

Fikk karakteren ni

Dommerne som kåret hesten sist

onsdag, sa at hesten var et bra
tilskudd til norsk avl. Han fikk i
helhet karakteren ni. Det gleder
eierne.
– Vi gleder oss over å ha ham
her. Jeg har aldri sett høyere bedømming på en hingst enn hva
denne har fått, sier Lillian
Strand.
Hun og mannen Cato kjøpte
hesten for omkring tre måneder
siden. Hesten kom ikke til Åsvang før i begynnelsen av september, fordi han ble brukt i avl
i Finland.
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10.000 for spranget

Hesten, som er vant til å bare stå
inne i en stall i Tyskland, har fått
et nytt liv i Åsvang. I en spesialbygget innhegning koser han seg
ute, store deler av dagen.
For at han ikke skal løpe mye
rundt, har de bygget en labyrint
inne i innhegningen slik at han
ikke skader beinet sitt mer.
I januar skal hesten igjen bedømmes, og han må holde seg
like fin til da.
Prisen på hesten var på noen
hundretusener, uten at Lillian
Strand vil røpe noe mer.

