
  
                                             

              Har du redan anmält dig till  ALFA OMEGA RASEBORGs seminarium? 

                                       LJUSFYLLT ÅLDRANDE    

Torsdagen den 26 september 2013, Sigurd Snåresalen, Ekenäs 

Seminariet riktar sig till vårdare, läkare, terapeuter, arkitekter, kockar, trädgårdsmästare, forskare, konstnärer, musiker, studerande, 

anhöriga samt andra som är intresserade att arbeta för de äldres bästa. Huvudföreläsare är Lillemor Husberg, eldsjälen bakom 

äldreboendet Vigs Ängar i Ystad  www.vigsangar.se. Vi får ta del av många intressanta föreläsare samt erbjuder sex olika 

arbetsgrupper med viktiga teman. Vi vill gärna bilda nätverk för att skapa ett alternativt äldreboende i Raseborg.  Arrangör är Alfa 

Omega Raseborg rf och seminariet sker torsdagen den 26 september 2013 i Sigurd Snåresalen, Ekenäs kl. 9.00- 16.30 

Anmälan senast 9 september 2013  till projektkoordinator Eva Fagerlund, tfn 044 52 66 368 eller epost eva.fagerlund(at)luukku.com. Vi 

behöver veta ditt namn, din e-postadress samt eventuell fakturerares uppgifter och postadress. Meddela även vald arbetsgrupp samt 

ett andra alternativ och ev allergier. Inbetalningsuppgifter erhåller du i samband med bekräftelse av kursplats. . Kursavgift 40 euro 

(studerande 10 euro). Kursavgift innehåller kaffe. Lunch på egen bekostnad. Om möjligt, lämna bilen hemma, det finns enbart en liten 

parkering vid Sigurd Snåresalen. Parkeringsplats kan hittas i närheten av simhall eller tennisbanor. 

Läs mera på www.alfaomegaraseborg.wordpress.com 

                               Seminariets  föreläsare                                                                                   

Lillemor Husberg  Arkitekt för Vigs Ängar. 

Raili Hake Eurytmiterapeut, grundare av föreningen Vård i livets slutskede på Åland. Arbetar med svårt 

sjuka patienter och deras anhöriga.  

Katarina Lindroos Hälsovårdare och hälsovårdsmagister. Har arbetat 20 år inom åldringsvård som ansvarig 

sjukskötare, äldreomsorgschef och förman.  

Berndt Söderlund                                   Trädgårdsmästare. 

Margaretha Söderlund    Närings-och örtterapeut. 
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________________________________Program 

8.30- 9.00  Anmälning, kaffe/te, frukt, Sigurd Snåresalen, Raseborgsvägen 6-8 

9.00- 9.15 Välkomstord - Lasse Karlsson, ordförande Alfa Omega Raseborg 

9.15- 10.00  Vigs Ängar – en plats där jag vill bo som gammal - Lillemor Husberg 

10.00- 10.20 Hur skapa en meningsfylld vardag för äldre på institution ? - Katarina Lindroos  

10.20- 10.30 --- Bensträckarpaus med förfriskningar --- 

10.30- 10.50 Att vara eller närvara; det är frågan! - Raili Hake  

10.50- 11.10 Trädgårdsmästarens dröm - Berndt Söderlund 

11.10- 11.30  Näring för alla sinnen - Margaretha Söderlund  

11.30- 12.30  ---  Lunch på egen bekostnad --- 

12.30- 14.30 Arbetsgrupper, olika utrymmen  

14.30- 14.50       ---- Kaffe ---- 

14.50- 15.50 Visioner om framtidens äldreboende - Lillemor Husberg / Snåresalen 

16.00- 16.20    Plenum med föreläsare och gruppledare 

16.20- 16.30      Överraskningsprogram  

 

 

                                                    



 

                                               Arbetsgrupper kl.12.30- 14.30. 

Grupp A  Beröring som vårdmetod. Praktiska övningar för vårdare. Beröring kan verka upplyftande, värmande, lugnande och 

skyddande. 

Pirkko Tolmunen.  Sjukskötare, barnmorska och sakkunnig inom minnessjukdomar. 

 

Grupp B  Den yttre och den inre trädgården. Om vikten att leva i en inspirerande miljö med närproducerad mat. 

Berndt Söderlund.  Filosoferande trädgårdsmästare med erfarenhet från att planera, bygga och sköta vår utemiljö. 

Kristina Linde.  Rektor vid Yrkesakademin med lång erfarenhet inom bl a närproducerad mat för äldre i Österbotten. 

 

Grupp C  Inre och yttre rörelse. 

Att sjunga och röra sig tillsammans ger glädje och vitalitet både för hjärtat och kroppen. 

Helena Ahtiainen.  Eurytmiterapeut och pedagog som ger kurser på åldringshem.  

Helena Hollmerus. Kulturarbetare inom musik på daghem och åldringshem. 

Grupp D  Ljus, färg och form befrämjar hälsan i åldringshem. 

Lillemor Husberg.  Arkitekt.  Fd verksamhetsledare för Vigs Ängar. 

Erik van Mansvelt.  Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin. En av initiativtagarna till och verkat vid både 

Vidarterapeutikum i Nederländerna och Järna Terapeutikum.  

Dominikus Björkstam.  Arkitekt. 

 

Grupp E  Livets röda tråd. Vår innersta kärna är alltid frisk. Vi betraktar människans levnadslopp, dess rytmer och 

lagbundenheter. Genom rörelser- och målningsövningar vått- i vått kan vi få perspektiv på vårt liv. 

Maarit Wihuri Redmond.  Målningsterapeut och pedagog. Arbetar med utvecklingsstörda ungdomar. 

Hannele Grantzau. Pedagog och samtalsterapeut inom biografiarbetet. 

 

Grupp F  Musiken och berättelser talar till det inre hos människan. De stärker livskvaliteten från livets början till dess slut och 

verkar som brobyggare från människa till människa. 

Pia Teckenberg- Jansson. Musikterapeut, forskar om musikens verkan på prematurer och gravida kvinnor. Har arbetat bl.a 

i åldringshem. 

Malou Ilmoni. Pedagog och storyteller bl.a för skolbarn och åldringar.  

      



    

 


