LAMBRECHTOV
številka 20, december 2020
Interno glasilo Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah

149 let

Lambrechtov dom

FRANC LAMBRECHT

V domu sem
zadovoljna, ker je

Živel je mož Lambrecht Franc,
v Konjicah je bil doma.
Bil je bister mož, vedrega duha,
bogat in usmiljenega srca.

osebje prijazno. Rada
se družim s
prijateljicami, s
katerimi pijem kavo

V tujini je živel, kjer je mnogo trgovin imel.
69 let je srečno živel in za svojo družino lepo skrbel.
V Gradcu je pred 119 leti preminil,
pri Sveti Ani v Slovenskih Konjicah pa je zadnji dom dobil.

in klepetam. Želim si
obilo takih dni, da se
bomo lahko družile
ob kavi.

Njegova srčna želja je bila,
da rojstnemu kraju dobrodelno ustanovo da.
Morda se je po Konjiških gospodih – vitezih ravnal,
da je v Konjicah ubožno ustanovo zidati dal?

G. J.

Ta bo za vse večne čase nosila njegovo ime:
Lambrechtov dom – »štift« za reveže.

Želim, da bi se
trenutna situacija
izboljšala, da bi lahko

Sedaj to ni več »štift« - hiralnica,
to je hotel, dom počitka,
kjer je našla svoj drugi dom
tudi naša draga teta Micka.

praznovali s svojimi
domačimi. V domu nam
je zelo lepo, ker je osebje

Pozdravljam vse, ki v tem lepem domu živite,
in vse, ki za Lambrechtov dom ter za ljudi lepo skrbite!
Pomagajmo si in bodimo prijatelji.
Ime dobrotnika Franca Lambrechta naj z nami živi.
Slovenske Konjice, 25. 1. 1997

Slavica Kokot

prijazno in se razumem
s stanovalci. V letu,
ki prihaja, želim vsem
ljudem vse dobro.
M.K.

Franc Saleški Lambrecht (27. 1. 1809, Konjice–15. 4. 1878, Gradec)
Veletrgovec, ustanovitelj doma, je 21. avgusta 1863 z ustanovitvijo
dobrodelne ustanove za reveže z imenom Ubožna ustanova Franca
Lambrechta v Konjicah potrdil svojo navezanost na domači kraj. V
posebni listini je zagotovil sredstva za gradnjo doma in kasneje za delovanje ustanove: k prvotni glavnici 50.000 goldinarjev je dodal še 6.000
goldinarjev. Stavba je bila dokončana leta 1870. Lambrechtov dom, ki
je sprejel svoj statut leta 1902, uspešno deluje še danes in je najstarejši
namenski objekt za ostarele na območju sedanje Slovenije.
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Aktivnosti
UVODNIK

UNIKATNI UVODNIK
Verjetno se šele sedaj, v tem epidemičnem obdobju, zavedamo, da
je bila preteklost, brez zloveščega
virusa, resnično lepa in svobodna.
Istočasno nas skrbi že prihodnost, čeprav nanjo ne moremo
vplivati. Lahko se nanjo le pripravljamo, navajamo, pa še to ne vemo
točno, na kakšen način.
V obdobju korone je marsikdo
imel čas pogledati vase, si le - tega
vzel zase, za bližnje, poiskal mir v
srcu, izklopil budilko … Ja, obilo
časa je imela na voljo večino ljudi.
Za osebe na delovnih področjih,
kot je moje, oz. mojih sodelavcev,
pa je bilo to obdobje, ko smo izrazito skrbeli za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja, ne le
svojega, temveč vseh naših srčnih
stanovalcev. V tem res posebnem obdobju
smo razvijali, dajali in sprejemali ogromno
čustvene in srčne energije.
Karantensko obdobje, ki seveda še traja, je
tudi priložnost, ko sodelavci stopimo skupaj,
ko pokažemo, da smo tim, da smo celota,
da znamo biti homogena struktura, da smo
unikat. Še bolj smo se navezali drug na drugega, še bolj razvili empatijo ter dokazali, da
zmoremo marsikaj. V bistvu smo testirali
tudi sebe, svoje sposobnosti in zmožnosti.
Pa vendarle so tovrstna obdobja naporna,
zato si želimo, da se korona čas kmalu razblini.

LAMBRECHTOV GLAS

Izdajatelj: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03/ 75 74 200
E-mail: info@lambrechtov-dom.si
Spletna stran: http://www.lambrechtov-dom.si
Fb: www.facebook.com/lambrechtovdom/
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Za vse nas v domu je bilo to obdobje brez
obiskov svojcev drugačno, nevsakdanje,
predvsem pa težje. Vesela sem, da se sorodniki, svojci, ponovno vračajo med nas
vse, ki delamo in živimo v Lambrechtovem
domu. Srečna sem ob pogledu na snidenja,
na vse občutke, izražena čustva, pa čeprav le
z razdaljo 1,50 metra in z masko na obrazu.
Moja želja za konec uvodnika je le ena:
ostanimo zdravi, da se bomo smeli kmalu
tudi objeti in pobožati po licu, pred tem pa
seveda sneti masko.
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica Lambrechtovega doma

Urednica: Darja Hostej Slonecki
Uredniški odbor: Irena Vozlič Stjepčević,
Darja Hostej Slonecki, Eva Rožencvet
Lektorica: Marija Menih
Grafično izvedba: Epigraf, Blaž Prapotnik, s. p.
Natisnjeno februarja 2021 v 500 izvodih
Brezplačno glasilo
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Koronavirus

Koronavirus – SARS-CoV-2
V Vuhanu na Kitajskem so decembra Trajanje obolenja je odvisno od obolele osebe.
Družabne
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utrujenostjo,
so svoj
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Koronavirus – SARS-CoV-2

V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov
pljučnice. Ko so iskali povzročitelje, so potrdili okužbo z novim
koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen,

KAKO LAHKO STAREJŠI LJUDJE PODPRETE
SVOJ IMUNSKI SISTEM?
ki jo virus povzroča, pa COVID-19.

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna

drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Trajanje obolenja je odvisno od
obolele osebe. Kaže se s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v

mišicah, zamašenim nosom, nahodom, izgubo vonja in okusa, vročino,
mrzlico, drisko. Težave so lahko hujše pri osebah, ki imajo pridružene

druge bolezni (bolezni srca in žil, sladkorno bolezen ipd.), in pri teh bo

okrevanje trajalo dlje (lahko več tednov). Pri bolnikih z zelo hudo obliko
bolezni se le-ta lahko konča s smrtjo.
Čas med izpostavljenostjo virusu in do takrat, ko se pojavijo simptomi, je

V skladu z navodili ostanite telesno
dejavni vsak dan, v okviru svojih
zmožnosti; v prilagojenih okoliščinah
ohranjajte navade redne telesne vadbe
in vadbe moči.
lahko od 2 do 8 dni.

Za optimalno delovanje imunskega
sistema je potrebna uravnotežena,
pestra mešana prehrana, prilagojena
posameznikovim prehranskim
potrebam in zdravstvenemu stanju; zdaj
ni čas za kakršnekoli diete.
Ostajajte dejavni tudi duševno,
socialno in duhovno, prilagojeno
priporočilom.
Pomagajte si s telefonskimi pogovori,
da ostanete v stiku z najbližjimi, in
negujte občutek medsebojne
povezanosti, ki lahko povečuje občutek
varnosti.

4

Potrebujete dovolj velik vnos
tekočin. Izogibajte se
uživanju alkohola.
Poskrbite za dovolj spanja;
zmanjšajte spremljanje novic
v medijih pred spanjem.
Prekinjajte tok negativnih
misli, pomislite na kaj
pozitivnega in krepite
hvaležnost.
Naj se vam dnevna rutina v
okviru priporočil ne ustavi,
ohranjajte pozitivno
naravnanost in pogled na
priložnosti; delček svojega
dneva doma posvetite svoji
najljubši rutini ali obredu
(naj bo to branje, molitev,
misel ali pa dejanje).
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Koronavirus

PRIPOROČILA ZA STAREJŠE V ČASU EPIDEMIJE
PRIPOROČILA
ZA STAREJŠE
V ČASU
EPIDEMIJE
NOVE VIRUSNE
BOLEZNI
COVID-19
NOVE VIRUSNE BOLEZNI COVID-19
Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki
zbolijo razlogov,
za novo virusno
boleznijo
COVID-19,
bolezen
pogosteje
Zaradi
ki jih še
ne poznamo
v celoti,
pri starejših,
ki
poteka
v
težji
obliki.
Nevarnost
zapletov
je
večja
tudi
pri
zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje
kroničnov bolnih.
Zato jeNevarnost
zelo pomembno,
da je
starejši
poteka
težji obliki.
zapletov
večjanatančno
tudi pri
upoštevajo
sprejete
ukrepe
in
sledijo
nasvetom
strokovnjakov
kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno
glede zaščitnih
ukrepov,
prav
pa nasvetom
je odgovornost
vseh, da
upoštevajo
sprejete
ukrepe
in tako
sledijo
strokovnjakov
poskrbimo
za kar
največjo
varnost
starejših
sodržavljanov.
glede
zaščitnih
ukrepov,
prav
tako pa
je odgovornost
vseh, da
poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

OSNOVNA NAČELA RAVNANJA
OSNOVNA NAČELA RAVNANJA

Izogibajte se tesnim
stikom z ljudmi.
Izogibajte
se tesnim
Varna
razdalja
je
stikom z ljudmi.
najmanj
1,5 m. je
Varna
razdalja
najmanj 1,5 m.

Še zlasti se izogibajte
stikom
ljudmi,
ki
Še
zlastiz se
izogibajte
kihajo ali
kašljajo.
stikom
z ljudmi,
ki
kihajo ali kašljajo.

Upoštevajte pravila
higiene kašlja.
Upoštevajte
pravila
higiene kašlja.

Ne dotikajte se oči,
nosu
in ust, se
da oči,
si
Ne
dotikajte
čez sluznico
nosu
in ust, ne
da si
vnesete
virusa.
čez
sluznico
ne
vnesete virusa.

Za
razkuževanje
Za
rok uporabite
razkuževanje
namensko
razkužilo
rok uporabite
za roke. Vsebnost
namensko
razkužilo
etanola
v
razkužilu
za roke. Vsebnost za
roke najvbo
najmanjza
etanola
razkužilu
60 %.
roke
naj bo najmanj
60 %.
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Izogibajte se
dotikanja površin,
ki
Izogibajte
se
se jih dotikajo
tudiki
dotikanja
površin,
drugi
(kljuke, držala,
se
jih dotikajo
tudi
stikala…).
drugi
(kljuke, držala,
stikala…).
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Redno si
umivajte
Redno
si
roke z milom
umivajte
in vodo,roke
zlasti
kadar
z milom
kašljate,
kihate,
se
in
vodo, zlasti
kadar
vsekujete;
po vrnitvi
kašljate,
kihate,
se
domov,
pred
jedjo,
vsekujete; po vrnitvi
po jedi, pred
če kadite,
domov,
jedjo, po
kajenju;
roke
si lahko
po
jedi, če
kadite,
po
občasno tudi
kajenju;
rokerazkužite.
si lahko
občasno tudi razkužite.
Izogibajte se
zaprtih se
Izogibajte
prostorov,
v katerih
zaprtih
se zadržujevveč
ljudi.
prostorov,
katerih
se zadržuje več ljudi.
Poskrbite za
redno
Poskrbite
za
redno
zračenje
zaprtih
prostorov.
zračenje
zaprtih
Prezračite
prostorov. prostor za
pet do deset
minutza
Prezračite
prostor
večkrat
na dan.
pet
do deset
minut
večkrat na dan.
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Koronavirus
Aktivnosti
Čas med izpostavljenostjo
virusu in do takrat, ko se pojavijo simptomi, je lahko od 2
do 8 dni.
Koronavirus se večinoma
prenaša kapljično (pri govorjenju, kihanju, kašljanju) v razdalji od 1,5 do 2 m. Prenaša se
tudi s kapljicami, ki pristanejo
na površinah.
Potrebno je upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo
okužbe dihal. Izogibati se je
treba tesnim stikom z ljudmi,
ki kažejo znake nalezljive bolezni, ne se dotikati oči, nosu
in ust, upoštevati pravila higiene kašlja, redno si umivati
roke z milom in vodo. Roke si
je potrebno razkuževati. Izogibati se moramo zaprtim prostorom, v katerih se zadržuje
večje število ljudi. Poskrbeti
je potrebno za redno zračenje
zaprtih prostorov. Redno čistimo in razkužujemo predmete
in površine, ki se jih pogosto
dotikamo (kljuke, pulte, dostopne površine sten in oken,
straniščne školjke, pipe ipd.).
Trenutno je obvezna uporaba zaščitne maske pri stiku
z drugimi ljudmi in v zaprtih
prostorih. Nikoli namreč ne
vemo natančno, ali smo morda
okuženi in prenašamo virus,
tudi če se počutimo zdravi.
Okužba namreč lahko pri nas
poteka brez simptomov, ali
pa se ti samo še niso pojavili.
Upoštevati je potrebno, da maska ščiti le dve uri, če pa je mokra (če, na primer, vanjo kašljate), pa še manj. Pomembna
6
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Koronavirus se večinoma prenaša kapljično (pri govorjenju, kihanju,
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Aktivnosti
Koronavirus

!
SARS-CoV-2

Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov

so iskali povzročitelje, so potrdili okužbo z novim

. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen,

roča, pa COVID-19.

D-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna

m dihal, kot je npr. gripa. Trajanje obolenja je odvisno od
Kaže se s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v

šenim nosom, nahodom, izgubo vonja in okusa, vročino,

je namestitev maske, kajti v večini primerov ce in zaposlene 28. 12. 2020. Prvi so bili na
jo Priuporabniki
sami okužijo še pred namesti- vrsti tisti, ki še niso preboleli okužbe in v
lo dlje (lahko več tednov).
bolnikih z zelo hudo obliko
lahko konča s smrtjo.
tvijo. Maske se ne smemo dotikati (ali obraza danem trenutku niso prebolevali drugih intavljenostjo virusu in do takrat, ko se pojavijo simptomi, je
8 dni.
pod masko), je dajati
v žepje
in obvezna
nato ponovno
fektov.
Vsak semaske
je moralpri
strinjati
Trenutno
uporaba
zaščitne
stiku szcepljenjem.
drugimi ljudmi
uporabiti.
Potrebno
je bilo
podpisati
se stano-ljudmi
Trenutno
je prostorih.
obvezna uporaba
zaščitne
maske
pri izjavo.
stiku zČeali
drugimi
in
v
zaprtih
Nikoli
namreč
ne
vemo
natančno,
smo morda
Zdravljenje je simptomatsko (antipiretiki, valec sam ni mogel podpisati, je to zanj urein
v zaprtih
prostorih.
Nikoli
namreč
nepočutimo
vemo natančno,
ali smonamreč
morda
zaužitje dovolj tekočine,
počitek).
Upoštevajnjegov
svojec.
okuženi
in prenašamo
virus,dil
tudi
če se
zdravi. Okužba
mo navodila osebnega zdravnika. Če se staV trenutku nastajanja tega članka je bilo
okuženi
innas
prenašamo
virus,
tudi če se ali
počutimo
Okužba
namreč
lahko
pri
poteka
brez
simptomov,
se tizdravi.
samo
še niso pojavili.
nje poslabša, je potrebna hospitalizacija.
z dvema dozamapa
cepljenih
57 stanovalcev
in
Pred boleznijo
s koronavirusi
se lahkobrez
za- simptomov,
pet zaposlenih,
prvo
pa 19 stanovalcev
lahko
pri nas poteka
ali spa
sedozo
ti samo
še niso pojavili.
ščitimo s cepljenjem. Stanovalci v domovih in in 15 zaposlenih. Stranskih učinkov ni bilo
zdravstveni delavci smo bili prvi na vrsti za zaznati.
cepljenje.
V našem domu smo začeli cepiti stanovalNadja Kotnik, mag. zdr.-soc. manag., DMS
Težave so lahko hujše pri osebah, ki imajo pridružene

bolezni srca in žil, sladkorno bolezen ipd.), in pri teh bo
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KORONAVIRUS

ODPRTA VRATA
Pisalo se je leto 2008, ko je župnijski dom
odprl svoja nova vrata. Taista vrata je na široko odprl tudi za takratne stanovalce Lambrechtovega doma. Bil je čas, ko se je gradil
novi dom starejših, župnijski pa je bil ravno
končan. Prvi gostje so bili stanovalci in zaposleni Lambrechtovega doma. Ti so v novih
prostorih župnijskega doma opravljali svoje delo, svoje poslanstvo, ki pomeni skrb za
bolne in starajoče. Že takrat je župnijski dom
upravičil svoj obstoj in smisel.
Pisalo se je leto 2020, ki nam je že kmalu,
ko smo zamenjali koledarje, prineslo ogromno preizkušnjo. Preizkušnjo z nesluteno
razsežnostjo, s še neznanimi posledicami in
neizmerljivo časovnico. In vstopili smo v korona dobo. Začetek je bil v marcu, ko smo se
spraševali, kaj sploh je Covid-19. V aprilu smo
že vedeli, da bo virus z nami tudi za velikonočno mizo, maj pa nam je s prebujanjem narave nakazal, da prihaja prijaznejše poletje.
Želeli smo si, da bi virus izginil. Na žalost se
je le potuhnil. Poletje
je bilo za večino ljudi
brezskrbno, kar pa ne
moremo trditi za vse
nas, ki delamo in živimo v Lambrechtovem domu. Z negotovostjo smo spremljali
napovedi strokovnjakov, ki so s pesimizmom med izrečenimi
besedami najavljali
povratek korona virusa. Ravno te napovedi so bile povod, da
sem s prošnjo za sodelovanje in pomoč, nagovorila našega arhidiakona, gospoda Jožeta
Vogrina, da nam odstopi prostore župnijskega doma. Seveda mi je bilo lahko prositi njega, saj institucija, ki jo vodim, odlično sodeluje z njegovo, ki jo vodi.
Gospod Jože je reden gost v naši Lambrechtovi hiši, saj v njej redno daruje svete maše
8

in obiskuje bolne starostnike. Lahko rečemo,
da je naš domski dušni pastir.
No, pa se vrnimo k sodelovanju, ki ga je
spodbudila korona epidemija. Nastopil je
čas, ko je župnijski dom svoja vrata že drugič
odprl stanovalcem in zaposlenim Lambrechtovega doma, tokrat tistim, ki jih je prizadel
virus Covid-19. Župnijski dom je tako postal
t.i. rdeča cona. Obarvali smo ga torej rdeče. Od kod takšno poimenovanje? Izhaja iz
strokovnih krogov, ki opredelijo omejena območja, kjer bivajo bolniki s potrjeno okužbo.
Pred vselitvijo okuženih v župnijski dom,
torej rdečo cono, smo prostore preuredili v
smislu manjših korekcij, torej arhitekturnih.
Želeli smo se čim bolj približati optimalnim
razmeram bivanja in zahtevanim smernicam. Preddverje smo prepleskali, v sanitarijah montirali tuš, postavili začasno predelno
steno ter seveda celotno pritličje očistili. V
veliko dvorano smo namestili bolniške postelje, vzpostavili povezavo za telefon, internet in televizijo. Vsega naštetega ne bi
bilo, če na pomoč ne
bi priskočili dobri občani, pridni zaposleni
iz Lambrechtovega
doma in naš »nadzorni« Arhi. Slednji
je bdel nad koordinacijo opravljenega. In
potem je pripravljen
župnijski dom čakal
»prve goste«.
8. novembra dopoldan je prišla vest, da
sta prva dva stanovalca pozitivna na test
Covid-19. Po devetih mesecih truda, da bi
preprečili vdor virusa v naš dom, je bil to
šok. Kar je najpomembnejše, je, da sta bila
v župnijski dom, zdaj pravo rdečo cono, stanovalca preseljena že v dveh urah! Poplačal
se je trud in čas, ki smo ju vložili v priprave
za bivanje bolnih v domu. Lahko bi rekli, da
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smo se selili iz doma v dom ... Bistveno je, da
je DOM. V naslednjih dneh smo v župnijski
dom postopoma preselili 17 stanovalcev. Bivali so v optimalnih razmerah in z vrhunsko oskrbo. Hvala Bogu, so bila zdravstvena
stanja stabilna, brez težjih zapletov, zato se je
t.i. rdeča druščina po dveh tednih vrnila zopet v Lambrechtov dom. Trenutno župnijski
dom sameva, a če se pojavi ponovna potreba
po namestitvi stanovalcev, vem, da nas bodo
zopet pričakala široko odprta vrata.

… VESELO
NA DELO …

V vsej zapisani zgodbi, čeprav je njena
vsebina resna, pa je ogromno detajlov, ki si
jih je vredno vtisniti v spomin. In tovrstne
iskrice naj bodo vodilo in naj ostanejo v nas.
Leto, ki se poslavlja, je bilo zaznamovano z
novim, neznanim, groznim virusom. Virus
korone bo ostal med nami, mi pa ga bomo
primorani sprejeti in z njim živeti.
Vendar si ne želim, da si iztekajoče se leto
2020 zapomnimo le po slabih novicah, ko pa
se je zgodilo tudi ogromno čudovitih, lepih
srečanj in dogodkov. Spoznali smo virus, ki
nas na eni strani plaši, na drugi strani pa
nam je dal možnost, da smo bili več časa s
svojimi najdražjimi, družino in tudi s sodelavci.
Mogoče se nam je korona morala zgoditi, da spoštujemo svobodo, družino, bližino,
prijateljstvo, ljubezen in spoznanje, kdo ima
za nas VEDNO ODPRTA VRATA!

Župnijski dom je postal naša »zunanja
enota«, t. i. rdeča cona. Pred vselitvijo prvih stanovalcev je bilo treba seveda prostor
pripraviti in očistiti. Delovno akcijo so organizirali in tudi izvedli zaposleni v upravi

Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica Lambrechtovega doma
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Lambrechtovega doma.
Metle, krpe, čistila, vedra … so bili naši
glavni pripomočki. Čistilci pa Irena, Valerija,
Katja, Marko, Matic, Kristjan, Petra, Vanja,
Metka, Slavica in Helena. Vsi smo se zagnano lotili dela in prostore prezračili, pomili
stekla, pobrisali prah, zdrgnili tla … No, eni
so vmes zvrtali še nekaj lukenj v steno, pritrdili folijo, dostavili sanitetni material … Prostori so se bleščali od čistoče, mi pa smo bili
zadovoljni, ker smo opravili čistilno akcijo
naše »rdeče cone«!
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica Lambrechtovega doma
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Covid v domu
skozi oči duhovnika
Lučaj od konjiške cerkve svetega Jurija stoSrečevanja z oskrbovanci v teh koronskih
ji pisana stavba Lambrechtovega doma. Bog dneh so potekala po bivalnih enotah. V pove, kaj je imel v mislih načrtovalec stavbe, da govorih in molitvah smo Boga prosili za
ji je izbral tako razigrano zunanjo podobo. zdravje in se zahvaljevali za požrtvovalne
Še najbolj spominja na barve panjev v čebel- in prijazne ljudi, ki jim strežejo. Naše misli
njaku, kjer pridne čebelice shranjujejo svojo in molitve so objemale vse njihove svojce, ki
dragoceno bero – med in skrbno varujejo ti- so jih zelo pogrešali. Pogovarjali smo se tudi
sto, kar je za panj najpomembnejše - ohraniti o njihovih življenjskih preizkušnjah. Mnoge
življenje in preživetje.
bridke in težke zgodbe je pisalo njihovo žiS takimi vtisi o neumornih čebelicah sem vljenje. Prevzel me je njihov notranji mir in
se tudi sam v teh mesecih Covid-preizkušnje spravljenost z življenjem. Življenjska preizpogosto vračal iz Lambrechtovega doma. V kušenost, modrost in vera, ki je izhajala iz
tem »čebelnjaku« sem doživel
njihovih pričevanj, so dali čuharmonijo sobivanja, sodelotiti, da jih ni strah, ampak
vanja, visoke osebne odgovorda bo pač treba še malo poŽivljenje je
nosti, neprekosljivo strokovtrpeti, pa bo tudi to minilo.
sestavljeno iz
nost in red, kar je že od prvega
Kot so minile vse preizkutrenutkov, če jih ne
dneva epidemije dalo jasen in
šnje doslej. Čas in molitev
prepoznamo
ob
pravem
samozavesten signal, da so na
zacelita vse rane. Medtem
času, jih izpustimo.
virus v hiši pripravljeni in da
ko so mnogi mlajši, prikleob vsem razumejo človeško
njeni na ekrane, ob misli na
Vsako zlo je za nekaj
šibkost, tesnobo in nebogljemaske in omejeno gibanje
dobro, ampak to izvemo
nost in da samo z učinkovitim
histerično doživljali konec
šele na koncu.
in odgovornim ravnanjem lahsvobode, izdajstvo stroke in
S.
D.
ko okolici prizanesejo mnogo
izživljanje oblasti in s tem
strahu in panike.
malodane zaton civilizaci-
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je, so ti starostniki ohranjali izredno vedrino,
hudomušnost, vdanost in predvsem popolno zaupanje v svoje ljudi, ki skrbijo zanje. In
prav medsebojno zaupanje, sočutje, dobrohotnost in nežnost, ki dihajo iz vseh deležnikov
v hiši, je naredilo name izjemen vtis. V času,
ko je na spletnih platformah potekal neizprosen boj za interpretacijo epidemije, posledic
in ukrepov, so v domu vsi brez pripomb dosledno upoštevali ukrepe, ki jih je predlagala stroka. Trdo in strokovno so delali in delu
prilagodili tudi svoje zasebno življenje, se
med seboj opogumljali, bodrili in tudi molili drug za drugega. Z uvedbo sive in rdeče
cone so virus omejili, ga tudi preboleli in ga
z učinkovitim cepivom dokončno pregnali iz
hiše. Upam si trditi, da so zato danes ena najbolj varnih con v Konjicah.
Tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k
dobremu. Ob spoznanju, da so vsi na isti ladji, ki pluje v razburkanem koronskem času,
so vsak na svoj najboljši način pripomogli, da
so se kar najbolje ubranili virusa. Strokovni
prijemi, požrtvovalni uslužbenci ter potrpežljivi in vdani oskrbovanci so soustvarili timski duh vzajemnega zaupanja, ki je bil zmagovalna receptura za boj s sicer nevidnim, a
neprizanesljivim sovražnikom. Nobena stvar
ne more bolj povezati ljudi, kot to lahko stori skupni napor za dosego dobrega. Vsem v
domu čestitam za izjemno pričevanje, ki nam
ga dajete s svojo srčnostjo in zglednim delom.
Lambrechtov dom je dom. Ni »štift« ali
hiralnica. Je topel dom. Dom, kjer se imajo
radi, kjer je spoštovanje, kjer nisi le številka,
ampak imaš ime in dostojanstvo. Prestana
preizkušnja je to samo še potrdila in močno
okrepila. Bog vas blagoslovi!
       Jože Vogrin, arhidiakon
Želim si da, bi se trenutna
situacija umirila, da bi lahko
šli na sprehod v naravo, kot smo
to počeli pred zaprtjem doma.
V. G.
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LETO, KI GA JE
ZAZNAMOVAL
KORONAVIRUS
Leto 2020 se je začelo kot vsako drugo leto,
polno novih, lepih in boljših pričakovanj, zastavljanja osebnih ciljev in z objemi vseh tistih, ki nas spremljajo skozi življenje.
V vsakdanji mir pa so začele prihajati novice, ki so govorile o novem, smrtonosnem
virusu - koronavirusu, ki kroži tam daleč na
Kitajskem. To nas ni dosti skrbelo, saj se je dogajalo daleč stran, vendar smo bili po televiziji obveščeni o vseh dogajanjih. Ko je prišel
čas pustovanja, je postal koronavirus navdih
za pustno masko: skafander, maska in očala,
korona je bila le vrsta piva.
Brezskrbnost, sproščenost in svoboda našega življenja pa ni trajala dolgo. Že marca je
virus prestopil meje naše države. Imeli smo
prvega okuženega z novim koronavirusom
in kmalu za tem je virus vdrl še skozi vrata domov za ostarele. Po vsej Sloveniji se je
vsakdanje življenje čez noč spremenilo. Tako
je bilo tudi pri nas, v Lambrechtovem domu.
Potrebna je bila nova organizacija dela. Sestavili smo ekipe, ki so delale v celodnevnih
izmenah po 13 ur. Ista ekipa je bila v domu
prisotna pet dni. Po enem mesecu smo skrajšali prisotnost na tri dni, zaradi preobremenjenosti in izčrpanosti delavcev. Takšna
organizacija dela je trajala vse od junija. V
tem času smo ostali zdravi in brez okužbe. K
temu je veliko pripomogel trud zaposlenih,
ki so ves čas dosledno razkuževali površine
in zračili prostore. Velik problem smo imeli
z maskami, ki jih ni bilo možno nabaviti. Na
srečo smo imeli dovolj veliko zalogo, da smo
se lahko primerno zaščitili pri delu s stanovalci. Da virus ni prestopil praga doma, je
pripomoglo tudi to, da v lokalni skupnosti
nismo zaznali okužbe.
Poletje smo v domu preživeli dokaj mirno,
a še preden je nastopila jesen, se je epidemiološka slika v našem lokalnem okolju zače-
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la slabšati. Z doslednim upoštevanjem vseh
ukrepov smo se okužbi uspešno izogibali vse
do novembra, ko sta v domu zbolela prva stanovalca. Začeli smo iskati njune stike, ki jih
je bilo kar nekaj, saj sta stanovalca pomična.
Organizirati je bilo potrebno več sivih con,
kjer so bili nastanjeni stanovalci, ki so bili v
stiku z okuženima, vendar niso bili pozitivni na virus. Rdečo cono za stanovalce, pozitivne na virus, in belo cono, v kateri so bili
stanovalci, ki niso bili v stiku z okuženimi.
Ko smo pripravljali krizni načrt, nam je na
pomoč priskočil človek z velikim srcem, župnik g.Vogrin, in nam ponudil župnijski dom
za vzpostavitev rdeče cone. Tja smo lahko
namestili 16 stanovalcev, pozitivnih na virus.
Zaposleni na zdravstveni negi smo ponovno
začeli delati celodnevne izmene, ki so sedaj
trajale dva, nočna pa sedem dni. Vsaka cona
je imela svojo ekipo, ki ni smela prehajati na
druge oddelke. Naenkrat nas je bilo premalo. Pomoč smo dobili iz Zdravstvenega doma
Slovenske Konjice, tako da so nam posodili
svoje zaposlene. Poleg tega smo dobili še pomoč delavk iz naše službe pomoči na domu.
Mesec dni smo se borili z virusom. Delavci
v rdečih conah so morali delati v za človeka
nesprejemljivih življenjskih razmerah. Trinajst ur v skafandru, vizirju in ostali zaščitni opremi. Fiziološke potrebe (hrana, pijača,
WC) so opravljali 2-3 x v tem času, ker se je
bilo potrebno ob izhodu iz rdeče cone sleči,
stuširati in preobleči v čista oblačila, da virusa ne bi prenesli v t.i. belo območje. V sivi
coni se je delavec pred vstopom k stanovalcu
oblekel v poseben plašč, ki ga je po kontaktu
moral zavreči oz. dati v pranje. Zelo smo skrbeli za ločevanje kužnega perila od ostale-
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ga. Posledično je imela pralnica zelo povečan
obseg dela in je namenila veliko pozornosti
rokovanju s kužnim perilom. Tudi v kuhinji
je bilo potrebno spremeniti način strežbe hrane v rdečih conah. Tam so se namreč uporabljale posode za enkratno uporabo.
Kljub doslednemu upoštevanju predpisanih ukrepov, uporabi zaščitne opreme, razkuževanju in zračenju se je virus širil po domu.
Poleg stanovalcev so zbolevali tudi zaposleni.
Boj z virusom je trajal mesec dni. Velikokrat
ni bilo jasno, kako se je širil. Negovalni tim
je s svojim znanjem in s pomočjo domskega
zdravnika, ki je bil dosegljiv 24 ur na dan,
zbolelim stanovalcem lajšal nastale težave, ki
so se pojavile v sklopu okužbe. Zaradi dobrega sodelovanja z zdravnikom ni bilo potrebno veliko hospitalizacij.
Z neizmerno predanostjo, srčnostjo in ljubeznijo do dela, ki ga zaposleni v Lambrechtovem domu čutimo kot naše poslanstvo, smo
virus premagali v mesecu dni. To je bil dolg
mesec in si ga vsak želi čim prej pozabiti.
V tem letu je bil dom kar nekaj časa zaprt za obiske svojcev ali pa so bili obiski zelo
omejeni. Vsak zaposleni v domu je v tem času
s svojim nasmehom, prijazno besedo ali kakšno drugo pozornostjo našim stanovalcem
polepšal dneve in leta življenja, ko niso imeli
možnosti občutili dotika rok svojih najbližjih.
Virus je zelo posegel v naša življenja. Vsi
smo bili z omejitvami, ki nam jih je postavila
država, zelo prikrajšanji za stike z najbližjimi. To se posebej pozna pri dementnih stanovalcih. Tisti, ki smo uspešno preboleli virus,
bomo potrebovali kar nekaj časa, da si zopet
pridobimo fizično moč, kakršno smo imeli
pred boleznijo. Marsikdo pa ne bo nikoli več
tak, kot je bil pred koronavirusom in pred
ukrepi.
Tako smo stopili v leto 2021, ki se je v marsičem razlikovalo od vseh prejšnjih let. Ni bilo
velikih pričakovanj, objemov in poljubov.Bila
pa je samo ena želja: da bi bilo to leto tako,
kot tista pred 2020 - polno druženj, objemov
in brezskrbnosti. Mogoče nam vse to prinese
cepivo.
Nadja Kotnik, mag. zdr.-soc. manag., DMS
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KORONAVIRUS – ŽIVLJENJE STANOVALCEV
NEZAŽELENI OBISK
V domu smo dobro živeli,
se veselili in dobre volje bili,
dobro jedli in malo pili,
se družili in se obiskov veselili.
Toda prišla je pošast KORONA.
A mali virus nekje
daleč se je dolgočasil
in za akcijo se je odločil.
Slovenijo je tudi napadel,
a mi smo od daleč tiho opazovali
in upali,
da nas ne bo na svoj seznam
vstavil.
Enega jutra, bognedaj!
RDEČI SMO!
Kaj pa zdaj?
Vsi v sobe, niti migljaj!
Ivica in Aljaž strašanske sta
obleke nadela
in v boj pohitela.
Pozabila sta nase,
na svoje družine
in za naše zdravje
napela vse upe in sile.
Okuženih ni bilo veliko,
a bolnih niti toliko.
Korona je v vsak kotiček
pokukala in sklenila:
»Tukaj ni več dela.«
Po tihem odšla je brez pozdrava
prepričana, da:
naša je uprava ukrepala
boljše kot NIJZ,
a o tem ne presojam jaz.
Potem smo vsi pohiteli se cepit,
da nas korona ne more več
presenetit!
                                       Dušica Sabo, stanovalka
14

Okužba s Covid-19
Danes sem po dolgem času zopet sedla za
računalnik in se odločila, da nekaj napišem.
Zaradi vsega, kar se mi je v tem času zgodilo, sem to res pogrešala. Skoraj šest mesecev sem bila nepomična, tako da sem bila
večino časa v postelji in v svoji sobi. Zdaj se
mi je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da
sem že samostojna in ob pomoči zdravstvenega osebje zmorem veliko, za kar sem vsem
iskreno hvaležna.
Tistih dni se spominjam tako: najprej sem
ležala s povišano temperaturo v Lambrechtovem domu. Potem sem morala v bolnišnico,
saj se moje zdravstveno stanje ni izboljševalo.
Izvedela sem, da sem se okužila s koronavirusom. Po tej izkušnji sem morala v rdečo
cono, ki so jo vzpostavili v Lambrechtovem
domu. Tam sem bila 14 dni. Zame
je bila to zelo težka in neprijetna
izkušnja, saj obiski svojcev v rdeči coni niso bili dovoljeni.
Zaradi trenutne situacije je
dom še vedno zaprt za zunanje
obiskovalce, razen če se ti predhodno najavijo po telefonu.
Zaradi virusa tudi stanovalci
ne smemo zapustiti doma oziroma imamo zagrajeno dvorišče,
kjer se lahko sprehajamo in tudi
posedimo na klopcah.
Kljub temu
mislim, da se
stvari spreminjajo na bolje, poleg
tega je vedno
lepše vreme in
lahko veliko več
časa preživimo
zunaj na svežem
zraku, gremo
na dvorišče in v
park, kjer se družimo in tako preženemo dolgčas.
Hermina Regoršek, stanovalka
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COVID GODBA
V LAMBRECHTOVEM DOMU
Praznik dela (znan tudi kot prvi maj) je
mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja
vsako leto praznujejo v večini držav sveta,
redka izjema so ZDA.
Slovenske vasi, trgi in mesta se zjutraj
prebudijo ob godbah. Tako je že sto let. Prvi
maj pa je v Sloveniji uzakonjen kot državni
praznik že od leta 1948. Slovenci ga seveda
začnemo praznovati že na predvečer - s prižiganjem kresov - zjutraj pa nas čaka tradicionalna prvomajska budnica.

dodajo še svoj del, in so se predstavili z edinstveno, neponovljivo, najbolj srčno, prvomajsko Covid godbo Lambrechtovega doma.
Stanovalci so bili nadvse navdušeni in so jim
namenili velik aplavz.
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka

V lanskem letu nas je kot vsako leto razveselila Godba na pihala Slovenske Konjice, ki
smo jo letos poslušali z oken in balkonov.
V popoldanskem času pa so se zaposleni
v Lambrechtovem domu odločili, da tokrat

Želim si, da bi praznike
lahko preživela s svojo družino,
ki sem jo v teh časih pogrešala.
S. F.
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DUHOVNO ŽIVLJENJE STANOVALCEV

USTAVI SE,
PRIDI IN POGLEJ
Ustavi se, pridi in poglej. To je bilo geslo
lanskega misijona v nadžupniji Slovenske
Konjice. Misijon je trajal 10 dni, vsak dan je
bil pripravljen program.
Misijon se je prvi dan začel z obiskom v
Lambrechtovem domu. K nam so prišli kapucina brat Jožko in brat Luka, frančiškanka
Marijinih misijonark sestra Gražyna in do-

mači gospod župnik. V domu so imeli molitveno uro in kratko predstavitev misijona
in misijonarjev. Najprej se nam je predstavila sestra Gražyna Mech, rojena na Poljskem.
Študirala je v Švici in Franciji, kjer je poučevala tudi verouk. Bila je v več misijonih, zadnjih
10 let pa živi v Sloveniji, kjer svoje življenje
nadaljuje z delovanjem v različnih skupinah,
pevskim zborom in z brati kapucini na misi-

16

jonih po Sloveniji. Naslednji se nam je predstavil brat Jožko Smukavec, ki je bil rojen v
Bohinju. Sprva je želel postati učitelj, a je ob
obisku Assisija spoznal, da bo sledil Bogu.
Sedaj deluje kot brat kapucin v samostanu v
Škofji Loki, zelo rad pa sodeluje pri misijonih
po Sloveniji. Kot zadnji se nam je predstavil
brat Luka Modic, rojen na Blokah. Tudi Luka
sprva ni imel namena postati brat kapucin,
vendar ga je pot zanesla ravno sem. Rad ima
Božjo besedo in vsakovrstno umetnost. Trenutno opravlja službo kaplana v Vipavskem
Križu na Primorskem.

Na molitveni uri smo najprej zmolili rožni
venec, potem pa so se vsi trije predstavili in
povedali kar nekaj zabavnih in smešnih, pa
tudi malo manj smešnih prigod iz svojega življenja. Molitveno uro smo zaključili s pesmijo in blagoslovom.
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka
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Osnova šola V parku
Osnovna šola V parku je podružnična šola
OŠ Pod goro Slovenske Konjice. Pouk, dejavnosti ob pouku in interesne dejavnosti se izvajajo v šestih učilnicah, učilnici za tehnični
pouk, učni kuhinji, večnamenskem prostoru,
učilnici na prostem, v snoezelen ter na zelenih in asfaltiranih površinah pri šoli. Na šoli
je tudi knjižnica. Športna vzgoja in športno-rekreativne dejavnosti se izvajajo v športni
dvorani in na igriščih v neposredni bližini
šole. Učenci posebnega programa vzgoje in
izobraževanja so se v šolskem letu 2005/2006
začeli udeleževati specialne olimpiade – atletike in kolesarjenja. Redno sodelujejo s šolo
Pod goro. Skupaj z učenci te šole hodijo na
kulturne prireditve, izlete, tehnične, športne in kulturne dneve, filmske in gledališke
predstave, v letno in zimsko šolo v naravi,
v knjižnico. Življenje na šoli si popestrijo s
kulturnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi, s katerimi se predstavijo tako v šoli,
kot v kraju samem: društvu Sožitje, VDC-ju,
učencem centralne šole, vrtcu, stanovalcem
Lambrechtovega doma. Vključujejo se tudi v
dogodke lokalne skupnosti, ki jih podpira in
vzpodbuja pri delu.
Kot terapevtki hodiva k 8 učencem osnov-
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ne šole V parku. Vsak torek zelo radi prideva, saj naju toplo in prijazno sprejmejo učitelji in učenci. Tukaj vedno vidiva nasmeh
in iskrice v očeh. Otroci so naju vedno
zelo veseli in naju pričakujejo vsak teden.
Terapevtske obravnave izvajava ločeno. Ena
je z otrokom v gibalnici – telovadnici, kjer
so otroci aktivni in so terapije bolj usmerjene na gibalno področje. V gibalnici lahko
uporabljamo plezalno steno, različne žoge,
tobogan, pas na elastikah, gugalnico, valje za
telo ...
Druga je z otrokom v snoezelen sobi.
Snoezelen je ime za multisenzorno sobo, ki
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Aktivnosti
SODELOVANJE
omogoča posamezniku sprejemati informacije preko različnih čutil, povezanosti čutnega zaznavanja in gibanja, boljše sposobnosti
funkcioniranja telesa v okolju ter pridobivanja novih izkušenj.
Namenjena je
predvsem otrokom z motnjami
v kognitivnem in
celostnem razvoju, otrokom po
nezgodni možganski poškodbi,
učencem z učnimi težavami in
kroničnimi bolečinami. Snoezelen je koristen
tudi za osebe s
telesno in duševno okvaro, osebe
z avtizmom ali
motnjami pozornosti, za hiperaktivne otroke,
osebe z demenco,
za starejše osebe,
ki se težko vključujejo v socialno
okolje.
Omenjena
soba omogoča
umiritev učenca in razvijanje
usmerjene pozornosti ter razvijanje zaznavnih funkcij, ki so
potrebne pri osvajanju osnovnih življenjskih
veščin. Terapevtska soba je priložnost tudi za
učence, ki težje vzpostavljajo socialne stike in
se težje prilagajajo na nove življenjske situacije, saj soba omogoča, da se ustvarjajo različne
situacije, pri katerih se otrok z večkratnimi
ponovitvami uči reagiranja (svetlobni efekti,
slušni dražljaji).
Tamara, fizioterapevtka,
in Eva, delovna terapevtka
18

OBISK OŠ ŠPITALIČ
Osnovna šola Špitalič je majhna podružnična šola z velikim srcem. Nahaja se v osrčju narave - naše najboljše učiteljice. Zato ima
šola veliko prednost: učenci imajo nenehen
stik z naravo, ki jim pomaga »rasti« na vseh
področjih.
Torkov junijski dopoldan so stanovalci
preživeli v naravi s svojimi prijatelji – otroki
iz osnovne šole v Špitaliču, v idiličnem okolju Janezove doline. Srkali so sončne žarke, iz
blata oblikovali kroglice ter nabirali travniške cvetlice. Najbolj pogumni pa so si ohladili
noge v potočku. S tem
so ogromno naredili za
svoj imunski sistem, se
naužili svežega zraka in
uživali v dobri družbi.
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka
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DOMSKA SIVKA
S pomočjo naših
stanovalcev in zaposlenih ter dobro voljo
smo pobrali našo domsko sivko, ki nam krasi
naš park pred domom.
Kasneje smo jo pustili,
da se posuši. Odpeljali smo jo na kmetijo
Vrhivšek na Lindek.
Zelo smo ponosni, saj
smo iz nje pridobili 15
litrov sivkinega hidrolata in kar ½ litra čistega Lambrechtovega
sivkinega eteričnega
olja. Oboje pridno uporabljamo pri negi stanovalcev. To pomeni,
da jih prijetno razvajamo s sivkinim mazilom, po domu pa se že
širijo prijetne vonjave
po čisto pravi Lambrechtovi sivki. Zelo smo
ponosni na lastni produkt.
Tamara Kovše,
fizioterapevtka

LASTEN PRODUKT – ETERIČNO
OLJE IN HIDROLAT SIVKE
Od leta 2018 v našem Lambrechtovem
parku raste, cveti in diši sivka. Dišeča cvetlica, socvetje vijolične barve, paša za čebele.
Vonjave nas prijazno božajo, ko posedamo v
parku, v utici ali pa smo le sprehajalci mimo
doma. Sivka je zelo uporabna ne samo v vazici kot okras temveč, tudi kot osnova za pridelavo eteričnega olja in hidrolata. Hidrolat
ali rožna vodica spada v kozmetično torbico
oz. v spalnico. Hidrolat poškropimo ali pa z
vato vtremo na čisti obraz, lahko ga kanemo
na vzglavnik in vonj nas bo popeljal v odličen spanec. Lahko pa iz cvetov sivke skuhamo čaj, ki nas bo pomiril. V jesenskem času
smo skupaj s stanovalci našo sivko porezali,
jo posušili ter odpeljali v postopek destilacije
k Vrhivškovim na Lindek. Pridobili smo 0,5
litra čistega eteričnega olja in kar 15 litrov
hidrolata. Uporabljamo ju pri negi in masaži
stanovalcev in v difuzorjih, ki nam ustvarjajo
svežino znotraj našega doma.

Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica
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KUHARIJE V
LAMBRECHTOVEM
DOMU
V Lambrechtovem domu vsi zelo radi jemo.
Zato skozi vse leto zelo radi kuhamo ali pečemo. Slastne jedi si pripravljamo primerno letnemu času, včasih pa kuharije poleg Tamare
in Eve izvedejo tudi drugi zaposleni v domu.
V zimskem in jesenskem času imamo manj
stika s soncem, svežo hrano z vitamini in posledično več tveganja za naš obrambni sistem.
Pomembno je, da ga okrepimo. Zato smo v kuharijah s Tamaro in Evo v mrzlih mesecih pripravili kremno česnovo juhico s popečenimi
zeliščnimi kruhki, vitaminski smothie.
V toplih spomladanskih in poletnih mesecih smo si na terasi doma pripravili sladke vaflje in domačo limonado, na enoti Mavrica pa
smo si spekli pico, zavitek z različnimi nadevi
in jabolčno pito. Seveda pa v poletnih mesecih
ni manjkala najboljša sadna kupa s sladoledom
in veliko smetane.
Malce drugačne palačinke pa so pekli na
enoti Mavrica, in sicer bananine mini palačinke, ki so bolj zdrave, a vseeno zelo dobre. Glavna kuharica je bila naša Nadja, njena pomočnica pa gospa Tončka.
Domačnost vsake hiše se meri tudi po vonjavah po doma pečenem kruhu. In naš dom je
poln domačnosti, topline, empatije in ljubezni.
Testu iz droži sta naši Karmen in Eva dodali še
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ščep svoje spretnosti in nastali so hlebci čisto
pravega domačega kruha. Postregli sta ga z namazom iz drobnjaka in čemaža. Svoje izkušnje
s peko pa so dodale tudi naše stanovalke. Ja,
nasveti babic so zlata vredni.
Kdo še ni slišal za vinski šodo. Ta svetovno
znana italijanska penasta sladica iz rumenjakov, vina in sladkorja. Baje ima krepčilno moč.
Mi ga radi ponudimo našim stanovalcem. In
veste, kdo naredi najboljšega in najslastnejšega
v Lambrechtovem domu? Naša Karmen! Šodo
à la Karmen, ki vsem sestavinam doda še ščepec ljubezni.
V zimskih mesecih imamo zelo radi dobro
govejo juho. Pa smo si res skuhali čisto pravo
domačo govejo juho. Glavna kuharica je bila
direktorica Irena, pomočnice pa gospa Katica,
gospa Marija in gospa Ida. Ostali so ocenjevali,
ali je dobra. Juha je bila seveda odlična, saj smo
uporabili le najboljše sestavine. Vanjo smo zakuhali še zdrobove žličnike.
   Eva Rožencvet,
delovna terapevtka
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KAVICA NA BREZI
Na enoti Breza se vsak dan malo po deseti
uri dobijo stanovalke enote Breza. So velike
ljubiteljice kave in jim to ogromno pomeni,
da se lahko družijo, poklepetajo, spijejo kavico in zraven pojejo kaj sladkega.
Glavna »organizatorka« kavice je stanovalka gospa Gizela Šild, ki mi je zaupala:
»Neizmerno smo srečne, ko se lahko dobimo, da lahko poklepetamo o svežih novicah,
včasih pa tudi malo pokritiziramo. Vsaka od
nas nekaj prispeva, da spijemo kavo in se še
posladkamo.«
Gospa Gizela je zelo skrbna in zelo vestno
skrbi, da je vedno vse lepo pripravljeno in
potem tudi pospravljeno. Že od nekdaj ima
rada rožice. To ljubezen do rožic je ohranila
do zdaj in za nje skrbi tudi v domu. Gospa
Gizela pa ni pozorna samo do vseh sostanovalk in rožic, ampak tudi do naših domskih
živalic. Redno skrbi, da imajo Oskar, Feliks
in Srečka kaj za pod zob; najraje jim nareže
jabolka in korenčke.
Gospa Beber pa mi zaupa: » Zelo mi pri-

ja, ko se dobimo. Veliko mi pomeni, da lahko
vsak dan spijem kavico v dobri družbi. Smo
kot prijateljice, do zdaj se še nismo nič skregale.«
Gospa Pekošak pa mi je povedala: »Kavico imam zelo rada in sem vesela, da jo lahko spijem pa še pojem kaj sladkega, nato pa
grem zopet v sobo.«
Tudi gospa Pajenk je ena izmed stanovalk,
ki pridejo vsak dan na kavico. »Zelo sem vesela, da se lahko v teh časih malo družimo in
kako rečemo.«
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka

Kuhinjske aktivnosti
stanovalk
Ob sprehodu čez glavno jedilnico lahko
opazimo skupino stanovalk, ki pridno delajo. To so stanovalke, ki večkrat priskočijo na
pomoč domski kuhinji pri lupljenju jabolk,
čebule, česna in pri drugih stvareh.
Kot so povedale stanovalke, delo z veseljem opravljajo, saj tako preženejo dolg čas in
se ob delu še družijo. Vesele so, da se situacija v domu vrača v normalo in da se lahko
stanovalci zopet udeležujejo dejavnosti, katere jih veselijo. Njihovo delo je vedno tudi
nagrajeno, saj jim po končanem delu kuharji
prinesejo kavo in sladke dobrote, s katerimi
se jim zahvalijo za pomoč. Gre za majhno pozornost, ki stanovalkam veliko pomeni.
                        Barbara Zlodej,
pripravnica socialnega dela
LAMBRECHTOV
LAMBRECHTOV
20/2020
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NIČ NE STANE, A
ČUDEŽNO DELUJE
Klovni, ki delajo za Društvo Rdeči noski, z
veselo igrivostjo prinašajo življenjsko energijo in pogum v domove za starejše. Redno obiskujejo tri, občasno pa tudi druge domove.

Rdeči noski se veselijo igrivosti in radoživosti stanovalcev in dobro voljo prenašajo
tudi na osebje, da se radostno vznemirjenje
čuti tudi potem, ko odidejo.
                                             Eva Rožencvet,
delovna terapevtka

Tako so se v preteklem letu Rdeči noski nekajkrat ustavili tudi v Lambrechtovem domu
in z obiskom razveselili stanovalce in tudi
zaposlene. Zaradi razmer, ki so nastale, so
imeli nastop pred domom, stanovalci pa so
jih navdušeno opazovali z oken in balkonov.
Razveselili so nas z veselo parado, s plesom
in raznimi zanimivimi triki. Ob koncu predstave pa so še vsi skupaj zapeli nekaj pesmi.

Želim si zdravja, da bi večkrat
Hvaležna sem vsem uslužbencem

obiskala dom in svoje bližnje.

v domu, ki tako vestno skrbijo za nas.

Želim si, da bi bili ljudje srečni.

Brez njih mi ne bi bili tako zadovoljni

M. R.

in varni pred virusom.
Vsem zaposlenim bi se
rada zahvalila in jim želim
zdravje, sreče in miru.
A. D.

Na oddelku smo se imeli v času
epidemije zelo lepo, saj je osebje
dobro poskrbelo za nas.
A. R.
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PUST
VESELIH UST
Priprave na pust začnemo v
domu navadno že veliko pred pustom. Tridnevni ustvarjalni maraton v izdelovanju pustnih mask
je tudi tokrat uspel! Imeli smo se
super, saj smo skočili na morje in
ulovili ribice, hobotnice, želve,
morske zvezde, školjke … Obenem
smo poklepetali, peli stare ljudske
pesmi in se na koncu še posladkali
s tortico.
Dan pred pustom so nas obiskali kurenti in pokači iz Etnografskega društva
Ježevka s Ptuja. Našim stanovalcem so
narisali nasmeh na obraze in jim pustili
čudovite spomine.
Na enoti Mavrica pa so Karmen, Tamara in Eva s pomočjo stanovalcev
ustvarile predpustno vzdušje s peko
sladkih krofov. Pošli so v hipu, tako slastni so bili.
In končno smo dočakali pustni dan,
ko smo dom spremenili v morsko pravljico. Pustno rajanje v našem domu je
bilo obdano z morjem, meduzami, morskimi psi, ribicami, gusarji in odličnimi domači krofi
iz domske kuhinje. Obiskali so
nas tudi otroci iz osnovne šole
V parku in varovanci iz Čebelice.
Lahko rečemo, da smo odganjali zimo, oziroma kar je od
zime letos ostalo, če sploh kaj.
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka

Želim si, da situacija z virusom čimprej
mine. Vsem nam pa želim zdravja in miru.
K. O.
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Skupina Trobentice
PEKA KROFOV
Na lep torkov dan pred pravim pustnim
torkom smo imeli kratko vajo.
Takole je bilo. Zvedeli smo, da menda pridejo v hišo kurenti. Treba se bo pripraviti.
No, pa stopimo v akcijo. Naša Truda neomajno išče robec. Lani ga je bojda edina dala kurentu. Da bo letos več zadovoljnih kurentov,
poiščemo najprej robce. Kaj bi še bilo treba
tako na hitro narediti za pustno vzdušje?
Ja krofi. In naša najboljša in najhitrejša
kuhinja v mestu je zmeraj pripravljena na
akcijo … Ura je 8 in 30 minut, zajtrk že na
mizi za vse stanovalce, v kuhinji pa se že
mesi testo za naše krofe.
Tako malo za šalo malo za res … Ne saj
ni res, pa je, ali je to morda kazen. Mi smo
želeli maso za kakih 10, mogoče 20 krofekov za našo malo skupinico. Mase pa, ojoj,
krofov 10, 20, 30, 40. No dobro, še za vse mimoidoče … No, tačas smo izpolnili še eno kar
obširno anketo. Razmigali smo možgane in
končno še brbončice … in nato šli naproti najlepšemu kurentu ...
Več si lahko ogledate na priloženih fotografijah ali pa poskusite s peko še sami.                                                            
ČLANICE SKUPINE TROBENTICE

VSI V EN GLAS
Vsi v en glas je bilo geslo 27. revije pevskih zborov stanovalcev, ki bi morala potekati v Šentjurju. Zaradi razmer, ki so doletele cel svet, smo se pevci slovenskih domov
letos družili kar virtualno. Prijavilo se je 26
zborov stanovalcev in 1 zbor zaposlenih.
Kot vsako leto smo se tudi tokrat vneto
pripravljali. Vsak ponedeljek smo se dobili
in pridno vadili, obenem pa obujali spomine na pretekle pevske revije. Na socialnih
omrežjih smo se dobili v četrtek, 29. 10.
2020.
24
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Kljub temu da smo bili v domu,
smo si oblekli srajčke, uredili frizure in si naredili dogodek, kot bi
bili na pravi reviji. Vsi prijavljeni
zbori smo odpeli tri iste pesmi,
in sicer: En hribček, Moje dekle je
še mlado in Mi se imamo radi. Po
koncu revije je bil razglašen zmagovalec. Tokrat smo bili zmagovalci kar vsi, saj smo odpeli Vsi v
en glas.
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka
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Klobasice,
koruza in še kaj …

Hišni zajček Oskar
Nedelja je čas za obiske. V času, ko je bil
dom zaprt in ni bilo obiskov svojcev, sta naše
stanovalce ob nedeljah obiskala hišni zajček
Oskar ali zajčica Srečka. Oba sta zelo razveselila naše stanovalce, ene v oddelčnih jedilnicah, druge pa kar v postelji.
Naš Oskar in naša Srečka zelo rada jesta.
Zato ju včasih damo tudi na zelenico, kjer
uživata v sveži travi in lepem vremenu.
Eva Rožencvet, delovna terapevtka

Najprej je bil dim, nato pa že ogenj. Temu
se je pridružila dobra družba, domača koruza, klobasice, krompirček in mrzel pivček ...
V avgustu
smo prvič testirali našo novo
pridobitev – kurišče. Ne, ni povezano s »kurami«. Smo pa
dobili idejo, da
bi lahko kure v
prihodnje pekli.
In tako je bilo
moč opazovati
iskrene nasmehe naše hiše.
Ogenj oziroma kurišče povezuje ljudi in
lahko na dan
prikliče marsikateri spomin.
          
Eva Rožencvet,
delovna terapevtka

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne
pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se
delo dobro opravi in imaš nekoga rad.
J. P.
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Dnevnik
Hermine Regoršek
4. 8. 2020
V našem Sivkinem parku smo imeli oskrbovanci, stanovalci in drugi zaposleni tu v
domu, ki so pomagali pri pripravah, sladoledni piknik.
Ob pol desetih so začeli voziti stanovalce
in jih namestili ob mizah in klopeh, v senci in
pod dežniki , ki so jih varovali pred soncem.
Ob desetih se je pričela tombola. Vsem, ki so
igrali, so pomagali iskati številke. Bilo je šest
dobitkov manjše vrednosti, pa vseeno je bilo
vzdušje med prisotnimi veselo. Tombolo sta
vodila gospoda Marko in Matic. Dobitke je
podelila gospa direktorica.
Nato je raztegnil frajtonarico g. Miha iz
Vitanja. Ko smo polizali sladoled, so pridni
pomočniki iz kuhinje in drugi pripeljali kosila za udeležence v parku. Jedli smo odličen
pečen krompir, čevapčiče, pečene hrenovke,
kruh in zelenjavo. Pili smo vino, pivo in vodo.
Ko smo se dobro najedli in napili, smo še skupaj z muzikantom zapeli nekaj pesmi, nekate-
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ri pa so tudi veselo zaplesali. Sonce je bilo kar
precej vroče, tako da smo se počasi odpravili
v notranje prostore na hladno.
Za nami je bil spet prijeten dopoldan, ki
nam je polepšal vsakdanje življenje v našem
drugem domu.
Na koncu bi se rada lepo zahvalila gospe
direktorici, da se vedno spomni na prijetne
dogodke, ki nas razveseljujejo. Zahvala tudi
vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri
delu.
9. 9. 2020
Pred nedavnim smo imeli pred našim domom spet prijeten dogodek. Oskrbovanci in
stanovalci smo se družili. Pekli smo mlado
koruzo, hrenovke in krompirček. Zraven smo
pili brezalkoholno pivo, pa tudi nekaj alkoholnega.
Moški so pripravili ogenj, drva, okrog pa
so postavili klopi za prisotne. Družili smo se
v popoldanskem času. Bilo je lepo. Še en lepo
preživet dan.
8. 9. 2020
Včeraj smo se po počitnicah začeli sestajati
v skupinah za samopomoč. Prva je bila sku-
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pina Franca Lambrechta, danes, devetega, pa
smo imeli skupino Melisa. Najprej nas je pozdravil g. Marko, prisoten pa je bil tudi pripravnik g. Matic. Prebrala sta nam horoskop,
kot je že navada. Gospe Zaliki smo nazdravili za rojstni dan in si privoščili dobro pecivo.
Nato smo se pogovarjali o omejitvi obiskov
v domu zaradi koronavirusa. Seveda je bilo
nekaj pripomb. Dom bo še do nadaljnjega zaprt za zunanje obiskovalce. V našem domu še
nismo imeli nobenega okuženega.
Opozarjajo nas, naj se še naprej ravnamo
po navodilih, ki jih dobimo.
4. 10. 2020
Danes je turoben jesenski dan.
Po kosilu me je mikalo, da bi
šla za nekaj časa v posteljo, pa sem si rekla:
»Ne grem!«, Tudi včeraj sem rekla, da grem
za krajši čas počivat, pa se je ta kratek počitek preobrnil v tri ure. Potem pa sem se ponoči dolgo premetavala, preden sem zaspala.
Noč je za spanje.
Danes sem takoj šla v kavarno pred računalnik, saj že dolgo časa nisem pisala. Za
tem mi je že bilo dolg čas. Kaj posebnega za
pisanje nimam, zato pišem kar tako, da preženem dolgčas.
Zjutraj sem vstala ob sedmi uri in počakala
negovalko, ki mi je pomagala, da sem se uredila. Zdaj, ko sem že precej časa na oddelku
Mavrica, potrebujem več nege, kot sem jo na
prejšnjem oddelku. Tukaj se nekaj časa nisem
mogla navaditi, zdaj pa se počutim dobro in
se ne bi rada več prestavila drugam. Pred
nekaj meseci sem bila zelo prehlajena. Imela
sem povišano temperaturo, zato so posumili na koronavirus, saj se je takrat že pojavil.
Toda test je bil negativen. Ker vročina ni izginila, so me premestili v celjsko bolnišnico.
Tam so ugotovili, da imam sklepno revmo
in vnetje sečil. Po nekajdnevnem bivanju v
bolnišnici sem bila premeščena zopet v dom.
Seveda pa sem morala v karanteno, ki je trajala 14 dni. Tu sem si le počasi opomogla. Bila
sem tako zelo slabotna, da še žlice nisem mogla sama držati. No, zdaj je že precej bolje in
upam, da bo še boljše. Zaradi te izkušnje sem
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izgubila kar nekaj volje.
Zdaj bom pa napisala še, kaj smo imeli za
kosilo: Dobili smo govejo juho z rezanci, riž z
vinsko omako, kuhano govedino in hruško.
Vse zelo dobro. Zdaj sem si malo zbistrila
um, zato grem na obisk k prijateljici stanovalki, ki je težko bolna.

19. 10. 2020
Vreme nam je čudovito služilo. Na soncu
je bilo prav vroče.
Kostanje smo si lahko lupili sami ali pa so
nam pri tem pomagali zaposleni. Poleg kostanjev smo pili vinski mošt, ki so nam ga
podarili Gilčvertovi in je bil zelo dober. Nekateri so ga že malo čutili. Pripravili so tudi
glasbo in nekateri so tudi zaplesali. Proti poldnevu smo se premaknili v notranje prostore, kjer smo počakali na kosilo. Vzdušje je
bilo prijetno in vsi smo bili dobre volje.
Za sodelovanje hvala lepa vsem, ki so pomagali pri delu. Nam pa bo piknik še dolgo
ostal v spominu.
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ŽIVLJENJE V DOMU

BREZJE
Najprej čestitke za pogum direktorici Ireni. Glede na okoliščine v tem »črnem« letu
2020, je potrebno veliko poguma za organizacijo izleta, predvsem še za skupino, ki jo
je, če gledamo celotno Slovenijo, SARS-COV2
najbolj prizadel.
Hkrati čestitke zaposlenim v Lambrechtovem domu, da so ohranili dom pred nevarnostjo. Bil sem zelo presenečen, ko sem v nabiralniku našel vabilo za izlet. Mislil sem, da
izlet v tem letu odpade. Še večje presenečenje
je bilo, ko sem ugotovil, da nas bo okoli 50. Na
avtobusu smo sedeli drug ob drugem, tako
da je jasno, da je »obveščevalna služba« zelo
dobro opravila svoje delo in ugotovila, da niti
en udeleženec ni sumljiv.
V primerjavi z izleti preteklih let je razlika
v tem, da je odpadel prvi del, »delovni obisk«
(bodisi muzeja, turističnega kraja itd.). V prihodnosti bi lahko obiskali rezidenco predsednika Republike Slovenije ali Državni zbor,
Sovo, živalski vrt.
No, zbrali smo se pred domom. Avtobus
nas je že čakal. Na njem je pisalo Sputnik.
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Pred odhodom je bilo avtobus potrebno napolniti: prvo voda, potem pa pecivo, vozički
in na koncu še potniki.
Malo preveč nas je bilo za avtobus, nekaj
se jih bo peljalo s Škodo in terencem. Šofer
bo Marko. Ura je 8.45, gremo. Vozimo se proti
Tepanju, gremo na avtocesto proti Ljubljani
in naprej proti Kranju ter Radovljici. Vreme je
povsem sivo, oblačno in deževno. Upam, da
ta dan ne bo čisto siv. Če gledamo iz avtobusa, vidimo 2 barvi. Levo in desno je zeleno od
dreves, zgoraj in spodaj pa sivo. Vlaga je zelo
visoka, skozi sprednje steklo se nič ne vidi.
Kar hitro smo v prvem tunelu, nato v drugem. Kaj kmalu vidimo lesene ograde proti
hrupu blizu Celja. Vožnja je zelo mirna zaradi kvalitetnega asfalta, kar je pomembno
pri dolgi vožnji. Celje je že za nami, kmalu pa
vidimo na levi strani veliki montažni objekt
Lidl in blizu je Žalec. Na nebu ni spremembe.
Očitno bo to eden redkih »sivih« izletov. Ko
smo mimo Vranskega, sledijo trije dolgi tuneli, vsak meri vsaj 2 kilometra.
Vodja ekspedicije je vzela svoj telefon in
naredila posnetek za zgodovino. Kaj kmalu
smo vsi utrujeni od sedenja, a na avtocesti ni
možnosti, da bi se ustavili in pretegnili noge.
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ŽIVLJENJE V DOMU
Peljemo se mimo lepih vasi, zapuščenega
kamnoloma pa nekakšnega kopa z rdečo zemljo. Bližamo se Ljubljani. Še malo naprej in
pred nami je zelena Sava pa odcep za Nove
Jarše in končno smo na območju Ljubljane. Po
obvoznici se vozimo približno 10 kilometrov.
Po 7. tunelu se peljemo mimo počivališča Povodje, vendar se ne ustavimo. Od te točke je
cesta dosti slabša, tako da smo se dobro tresli in nič kaj videli. Nekaj kilometrov naprej
je prvi znani grad, grad Strmol. Le nekaj sekund smo imeli, da smo ga lahko videli, saj
smo že bili na obvozu za Škofjo Loko, Kranj,
vidimo tudi reko Kokro. Postaja vroče, vozimo mimo Naklega, Ljubnega in skozi osmi
tunel. Osem tunelov. A se to da preživeti? Da,
vsi smo živi in zdravi. Še nekaj kilometrov in
ob 10.30 smo prispeli na Brezje.
Bil je že skrajni čas, da pretegnemo noge.
Ko gledam naokoli, vidim druščino iz osebnega avtomobila. Sedijo pred avtom in nekaj
srebajo.
V bližini zagledam napis na kavarni, Illy.
In se spomnim. Ricardo Illy je bivši župan Trsta, a družina Illy se že dolgo ukvarja s kavo.
Uvoz kave, prodaja raznih mešanic kave, v
kavarnah nudijo različne espresse, cappuccine, macchiate in druge zvarke iz kave, mleka
in še kakšne začimbe.
Malo se razgledam in vidim turistični
urad, mini tržnico, Illy, naprej proti katedrali je nekakšen kiosk s suvenirji. Gremo proti cerkvi, na levi strani je večja zakristija in
nekateri so izkoristili priložnost, da prižgejo
svečo, ostali pa so šli naprej proti trgu do bazilike. Tam nas pričakajo stoli na razdalji vsaj
2 metra, vseh je vsaj 100. Prostor je pokrit z
montažno plastično streho. Zelo praktično,
če mašo spremlja 100 ali več ljudi, saj jih v
cerkev gre veliko manj. Seveda je potrebno

Ljudem želim veliko dobrega,
predvsem pa zdravja in miru.
S. S.
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upoštevati korona ukrepe. Pred stoli na zidu
vidimo ogromna lesena vrata, za katerimi je
skrit leseni oltar z vso opremo.
Posedemo na stole in dobimo navodila za
obnašanje pri maši. Vodil jo bo naš duhovnik, arhidiakon gospod Vogrin iz Konjic, ki
nas vedno spremlja.
Verjetno vsi že vemo, da je katedrala Marije Pomagaj ena izmed najpomembnejših v
Sloveniji. Tukaj so bili zelo visoki predstavniki Katoliške cerkve. Za primer, prvo mašo po
odpovedi službe za vernike je vodil 9. 5. 2020
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. 18. 5.
je bila slovesna maša, na kateri so se spomnili rojstva kardinala Karola Wojtyla. Prisotni
so bili ljubljanski nadškof msgr. Stanislav
Zore, poljski veleposlanik v Sloveniji in predstavniki diplomatskega zbora. Mašo je vodil
msgr. Kryspin Dubicel, svetovalec apostolske
nunciature. In 24. 5. 2020, na praznik Marije
Pomagaj, je sveto mašo daroval škof msgr. dr.
Peter Štumpf in skupaj z njim rektor bazilike
pater dr. Robert Bahčič.
17. 5. 1996 je bil gost osebno Janez Pavel II.
Mašo je spremljal sede pri glavnem oltarju in
večkrat so ga slišali, ko je po tihem ponavljal:
»Marija, pomagaj!«
Od zunaj gledamo baziliko. Na levi strani
je zvonik, na desni je dozidan objekt v sličnem stilu, v katerem je muzej jaslic. Nato stopimo v cerkev, kjer vidimo glavni oltar, delo
Janeza Murnika, v belem marmorju, z večjo
fresko in na vsaki strani po dva vitraža. Prav
taki so trije manjši oltarji. Vsak ima en lep vitraž in panel, na katerem so ikone in male nabožne slike. Desno, na koncu krajšega hodnika, je kapelica Marije Pomagaj. Na začetku je
Marija s sinom v pozlati. Neverjetno lepo. Na
vsaki strani pa so štiri omare za spoved. Nad
glavnim oltarjem sta lestenca, eden z žarnicami, drugi z elektronskimi rdečimi svečkami.
Nad našimi glavami je velik pozlačen lestenec s približno 60 belimi lučkami. Svetloba v
cerkvi je rahla, akustika pa odlična. Desno od
glavnega oltarja, pri tretjem malem oltarju je
čuden detajl: ogromna ogrlica, velikosti tri ali
štiri metre, ki s križem visi na zidu. Še en detajl, ki kaže na renesanso v arhitekturi, je levo
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zgoraj od klopi in to je leseni balkon s pozlato
in poslikan z verskimi motivi. Verjetno je narejen za posebne, visoke goste. Malo nižje je
majhen balkonček iz marmorja, do katerega
se pride iz parterja po lesenih stopnicah.
Sama maša je bila svečana in tiha. Župnik
je zanesljivo opravil obred, mi pa smo bili
kulturni in na koncu smo dobili hostijo kot
nagrado za olikanost. Do 12 ure je bila maša
končana. Nekateri so šli kupit spominke,
drugi proti avtobusu, tretji na wc, četrti na
hitro kavico.
Res je bil že skrajni čas za randi s krožniki.
Peljali smo se do Naklega, kjer smo se ustavili
pri gostišču in hotelu »M. Marinšek.« Pričakovali so nas. Ko vstopimo, vidimo: na desni
strani je velika jedilnica za 50 ljudi, na levi pa
mala za največ 10 oseb, zadaj so kuhinja, sanitarije in v sredini soba s policami z vinskimi
steklenicami.
Najprej dobimo bokale z vodo in košarice
z dobrim domačim kruhom, nato pa pride
natakarica, da smo naročili aperativ. Nekateri kot aperativ dobijo injekcijo insulina, verjetno dozo za cel dan.
Na vrsti sta juhici, gobova in goveja. Vzamem gobovo in dam vanjo cel kos kruha, pa
tudi govejo poizkusim. Vsi smo dokaj tiho,
kajti zdaj govori jekleno orodje. Družba okoli
Marka se pogovarja in reži. Naslednja je so-
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lata, ponuja precej vitaminov in kislin: paradižnik, beli fižol, rdeče in zeleno zelje. Velika
pomoč pri prebavi. In končno prihajajo veliki krožniki. Kaj je na njih? Restan krompir,
kuhana zelenjava, dunajski zrezek in dušena
svinjina. Zdaj je čas za rdeče vino, ki sem ga
naročil. Čas je tudi za insulin, na juriš. Na
koncu, rezultat bitke je polovičen. Malo jih
je, ki so vse počistili, med njimi sem tudi jaz.
Ne, ni še konec. Na koncu je vedno desert pa
še kaj. In prihajajo, »kremšnite«. Našli bomo
nekaj prostora tudi zanje. Po »kremšniti« pa
dobro dene kavica. Nekateri jo sladkajo. To
pa je zame malo preveč. Oh, še dobro, da ne
jemo tako vsak dan, kajti čez nekaj let bi bili
vsi diabetiki.
Na ta način smo zaključili programski del
našega izleta 3. 7. 2020. Gremo na avtobus in
se vozimo domov. Nebo se je v tem času očistilo sivine.
Ivan Rozman,
uporabnik PND in izletnik  

Če hočeš srečno živeti,
se moraš naučiti potrpeti.
K. I.
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MEDGENERACIJSKI TABOR

MEDGENERACIJSKI TABOR
KOPE 2020
»Najhitrejša pot do sreče je osrečevanje drugih. Če nekomu podaš
roko, da bi mu pomagal, dodaš svojemu vsakdanjiku večji pomen.«
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Konec septembra 2020 smo organizirali že
deseti medgeneracijski tabor KOPE 2020. Tokrat v malo manjši zasedbi brez prostovoljcev in otrok, ki so nam vsako leto zelo veliko
pomagali. Kljub Covidu-19 smo se odločili,
da preživimo te tri dni na Kopah, kjer smo za
vse aktivnosti v Grmovškovem domu poskrbeli sami zaposleni Lambrechtovega doma.
Za ostale pohodnike in obiskovalce je podjetje Vabo zaprlo Grmovškov dom in nam tako
omogočilo varno druženje.
Torej, pripravljeni na nove izzive, smo pričeli naše druženje v sredo, 30. 9. v času kosila.
Po kosilu smo nadaljevali druženje ob igri
z asociacijami ob različnih fotografijah ... in
spet spoznali nekaj novega. Že v sredo popoldan smo odšli na pohod proti Črnemu
vrhu, ki je najvišji vrh našega prelepega Pohorja. Srečali smo tudi čisto »prave jurčke« in
jih tudi nabrali.
V nadaljevanju popoldneva je sledil turnir
v igranju aquaponga, v igranju kart in drugih igrah. Turnirji, da se reče … Po večerji pa
prepevanje ob zvokih harmonike.
Med udeleženci smo imeli tudi slavljenca
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Branka, ki je praznoval rojstni dan, in tako še več
razlogov za veselje.
Vsako jutro nas je v kavarni pričakala dišeča kavica in nam zaželela lep dan. Po aktivni telovadbi
je sledil zajtrk in nato aktivnost, pri kateri smo izdelali spominek na naš tabor – tokrat smo izdelovali obeske za ključe.
Ker pa smo se družili ravno ob mednarodnem
dnevu starejših, smo poskrbeli tudi za posebno
aktivnost na ta dan – tombolo, ki jo imajo izmed
vseh aktivnosti naši stanovalci najraje. Pri tomboli
so bogat tombolski dobitek prejeli vsi sodelujoči,
za kar smo iz srca hvaležni vsem donatorjem.
Vedno premalo se zavedamo, da so zreli in stari
ljudje imeli in še vedno imajo v družbi posebno
vlogo, vlogo modrecev. Težko bi človek res dozorel
do prave življenjske modrosti, če si skozi leta ne bi
nabral dovolj izkušenj in na situ let presejal zrnja
od plev. Zori le človek, ki si za to z veseljem prizadeva, ki ima kljub vsemu doživetemu še vedno
zvrhan koš svojih želja in potreb.
Zatorej, če se hočemo kakovostno starati, moramo imeti pozitivno stališče do starosti in si oblikovati dobro sožitje med starejšimi in mlajšimi generacijam. Lambrechtovci se vedno znova trudimo,
da bi spoznali naše starostnike še na drug način,
da bi začutili njihove življenjske modrosti in jih
prenesli na mlajše rodove. Tudi na Kopah nam to
prav dobro uspeva ...
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Aktivnosti
MEDGENERACIJSKI
TABOR

Drugi dan po kosilu pa smo pripravili pravo popoldansko
okrepčilo. Pripravljali smo smootije na 100 in en način. Pravo veselje za stare in mlade.
Tretji dan, v petek 2. 10. 2020, smo uspešno zaključili že deseti »tabor stanovalcev Lambrechtovega doma«. Po sv. maši, obilnem kosilu in podelitvi priznanj smo se s pozitivnimi občutki in
lepimi vtisi vrnili v dolino, v naš Lambrechtov dom Slovenske
Konjice.
Nekateri so bili malo žalostni, ker je minilo prehitro, vsekakor
pa lahko rečemo, da dnevi na Kopah v Grmovškovemu domu
tudi tokrat ne bodo šli v pozabo.
Minilo je že kar nekaj mesecev, kar smo zaključili druženje na Kopah. Hvala vsem zaposlenim podjetja Vabo, d. o. o.,
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Slovenj Gradec, ki so skrbeli za naše stanovalce vse tri dni, za vso
soorganizacijo in ves čas. Tako še posebno zahvalo namenjamo
gospodu Petru, ki je poskrbel za celotno organizacijo. Pozabiti pa
ne smemo na gospo Vinko in gospo Renato, ki sta skrbeli za lačne želodčke. Hvala tudi mojim zlatim sodelavcem, naši direktorici g. Ireni Vozlič Stjepčević in nenazadnje gre zahvala tudi vsem
tistim, ki niste bili posebej omenjeni in veste, da ste kakorkoli
pripomogli k izvedbi tega tabora.
Iz srca najlepša hvala tudi vsem donatorjem, da ste nam pomagali našim stanovalcem pričarati nove iskrice na njihovih poteh in ustvariti lepe spomine na 10. TRADICIONALNI MEDGENERACIJSKI TABOR KOPE 2020.
   mag. Katja Pem Sevšek,
organizatorka tabora
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ELERJI 2020
Z Zasavskim društvom Sonček sva šli za
en teden na delovni »dopust« z otroki v Elerje nad Ankaranom. Sodelovali sva v zdravstveno - terapevtski koloniji, kjer sva izvajali fizioterapijo in delovno terapijo z otroki s
cerebralno paralizo. V koloniji je bilo 9 otrok
s starši in svojimi sorojenci.

Vsak dan smo imeli v dopoldanskem in
popoldanskem času približno 6 ur terapij,
zato smo si po zaključku le-teh zaslužili tudi
sprostitev. Imeli smo različne zabavne aktivnosti: hipoterapijo, kopanje v bazenu, ustvarjalne delavnice, športne igre, sprehode, lov
na skriti zaklad, »palačinke party« ...
Teden v Elerjih je bil čudovit in je kar prehitro minil. Vsak dan smo imeli čudovito sončno vreme, ob večerih pa smo zelo radi šli pogledat sončni zahod. Obe sva zelo veseli, da
sva spoznali nove prijatelje. Upava, da drugo
leto to enkratno dogodivščino ponoviva.
                                

Tamara,
fizioterapevtka,
in
Eva,
delovna
terapevtka
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SENZORNA SOBA
– SNOEZELEN
Senzorna soba ali snoezelen je vrsta terapije, ki so jo na Nizozemskem razvili v sedemdesetih letih v institucijah, ki skrbijo za
hudo prizadete osebe. Z uporabo svetlobe,
zvoka, vonjav in glasbe spodbuja pri bolniku
dobro počutje, ne da bi se zatekel k zdravilom. Čas, ki ga bolnik preživi v sobi, se lahko
razlikuje in je odvisen od potrebe vsakega
posameznika. Ugotovljeno je bilo, da je kratek čas, ki traja od 15 do 30 minut, koristen za
ljudi z Alzheimerjevo boleznijo. Snoezelen
se uporablja za ljudi z avtizmom in drugimi
motnjami v razvoju, demenco in možganskimi poškodbami. V sobi, ki je ločena od zunanjih motečih dejavnikov, z uporabo posebne
opreme in pripomočkov, kot so vodni stolp,
projektor z optičnimi vlakni, projektor z
barvnimi motivi, glasbeni stolp, pripomočki
za aromaterapijo, lahko ustvarimo prostor, ki
po eni strani spodbuja dinamično raziskovanje s čuti, hkrati pa v ospredje postavlja sprostitev uporabnika.
Tako smo pridno sodelovali z OŠ V Parku
v Slovenskih Konjicah, kjer so nam z veseljem
odstopili sobo in smo lahko naše stanovalce
razveselili s sproščanjem v sobi.
Tamara Kovše,
fizioterapevtka
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DELOVNA TERAPIJA

DELOVNA TERAPIJA V
LAMBRECHTOVEM DOMU
V Lambrechtovem domu z delovno terapijo izvajamo različne aktivnosti, s katerimi
ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo najvišjo možno stopnjo delovanja oziroma samostojnosti stanovalcev v vsakdanjem življenju.
Na podlagi individualnega načrta izberemo
individualno ali skupinsko delovno terapevtsko obravnavo. Pri skupinskih aktivnostih
treniramo telesne funkcije, motorične, procesne ter komunikacijske spretnosti in miselno-kognitivne vaje. V domu se osredotočamo
predvsem na področje dnevnih aktivnosti in
prostega časa.
• PODROČJE DNEVNIH AKTIVNOSTI:
delovni terapevt svetuje in pomaga uporabniku ohranjati samostojnost pri osebni higieni,
hranjenju, oblačenju, sodeluje pri izbiri ustreznega invalidskega vozička, uči uporabe različnih pripomočkov (hranjenje s prilagojeno
žlico, dodatni ročaji ...).
• PODROČJE PROSTEGA ČASA: delovni terapevt raziskuje možnosti in sodeluje v
prostočasnih aktivnostih, kot so okupacijska
delovna terapija – pletenje, šivanje, kvačkanje;
pevske vaje, obisk svete maše, bralna ura, obiskovanje prireditev, športne igre, plesne vaje.
• PODROČJE PRODUKTIVNOSTI: delovni terapevt skrbi za širše bivalno okolje (ure-
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janje domskega
parka), učenje,
ohranjanje in obnavljanje gospodinjskih aktivnosti (pomoč v
kuhinji, pomoč
v pralnici), učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, pomoč na recepciji …
V lanskem letu smo zaradi epidemije spremenili dosedanje navade in delo organizirali
drugače. Trudili smo se, da kljub spremenjenemu režimu dela naši stanovalci niso bili
prikrajšani, saj smo tukaj zaradi njih in zanje.
Stanovalce smo obravnavali predvsem individualno ali v manjših skupinah do 6 stanovalcev iz posameznega oddelka, da bi nekoliko
omejili druženje, na drugi strani pa vseeno
skrbeli za njihovo fizično in kognitivno kondicijo. Možgančke smo krepili na različne
načine: s kvizom, sestavljanjem fotografij ali
puzzlov … Poskrbeli smo tudi za razgibane
prstke, z iskanjem in prepoznavanjem predmetov v škatli z rižem (strokovno temu rečemo-stereognozija), delali vaje za krepitev
moči v rokah in prstih.
                  Eva Rožencvet,
delovna terapevtka
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PRIPRAVNIKI

Pripravništvo v času
epidemije koronavirusa
Moje opravljanje pripravništva
v Lambrechtovem domu se počasi zaključuje.
Imel sem priložnost opazovati
delo in zaposlene v najbolj kriznih trenutkih
tega leta, po izbruhu novega virusa. Vpliv
problematike epidemije je v družbi splošno
prisoten, predvsem pa je krizo čutiti v zdravstvenih ustanovah in zavodih, ki so se bili v
razmeroma kratkem času primorani prilagoditi in reorganizirati, da so se lahko po najboljših močeh postavili po robu neznanemu
sovražniku. Kljub temu da je v času epidemije
delovanje v domu precej prilagojeno skrbi za
zdravje starostnikov, smo se zaposleni v Lambrechtovem domu družno trudili zadovoljevati ostale, prav tako pomembne potrebe – socialne aspekte življenja ljudi.
Pripravništvo sem pričel opravljati avgusta,
ko bi lahko rekli, da je življenje »zunaj« doma
za stare potekalo po ustaljenih tirnicah – lahko
smo potovali, jedli v restavracijah, se ukvarjali
s športom, celo večja praznovanja so potekala
skoraj nemoteno. Res je, da so maske in razkužila postali del vsakdana, sicer pa se ni čutilo,
da smo v obdobju pred drugim valom epidemije. Tudi v Lambrechtovem domu je bilo
poleti podobno. Omogočali smo obiske svojcev, izvajali skupinske aktivnosti, stanovalci v
domu niso potrebovali mask, vozili smo jih v
trgovine, na banko in pošto, nemoteno smo izvedli tabor na Kopah in prav tako omogočali
izhode v domače okolje. Potem pa je prišla jesen in z njo postopno ugašanje javnega življenja. Budno smo spremljali število okuženih in
ugibali, kakšne ukrepe bomo morali uvesti v
prihodnje. Kljub temu je jeseni socialno življenje v Lambrechtovem domu potekalo, kolikor
se da, normalno. Z okužbo se dolgo nismo
srečali in to nam je omogočalo izvedbo kostanjevega piknika. Stanovalce smo spremljali na
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pokopališče, da so se lahko dostojno spomnili pokojnih. Izrezovali smo buče. Še vedno so
potekali obiski, tudi kavarna v domu je ostala
odprta dlje kot vse ostale gostilne v državi.
Vendar pa smo se tudi mi kljub previdnosti
in skrbnosti vseh v domu v pozni jeseni soočali s prvimi okužbami v domu. Dogajanje v
hiši je počasi ugašalo, okužene smo preselili v
rdečo cono, omejili smo obiske svojcev, stanovalci so bili omejeni na gibanje ter druženje v
svojem nadstropju. Ko pa je bilo okuženih še
več, so bili primorani ostajati v sobah. Nekaj
časa smo zaradi preprečevanja širjenja virusa
stanovalcem morali zagotavljati tudi obroke v
njihovih sobah. Neugodna situacija je tako od
zaposlenih in tudi od stanovalcev terjala veliko mero potrpežljivosti, požrtvovalnosti in
zbranosti. Pa vendar smo se trudili nelagodno
vzdušje razbijati z malenkostmi, kot so videoklici s svojci, kuhanje kavice za stanovalce po
oddelkih, obisk Rdečih noskov in nenazadnje
okraševanje doma v predprazničnem času. Na
pomoč so nam priskočili tudi okoliški podjetniki, ki so nam za lajšanje tako nemogočih
razmer donirali različna sredstva, da smo s
skupnimi močmi prebrodili krizo.
Življenje se v domu kljub maskam, večji
previdnosti in določenim ukrepom, ki še vedno veljajo, vrača na stare tire. Pohvala zdravstvenemu osebju in vsem zaposlenim, ki so
nesebično opravljali svoje delo, podaljševali
svoje izmene in se trudili, da epidemija ne bi
preveč vplivala na stanje stanovalcev. Zdravstveni vidik zagotavljanja varnosti in zdravja stanovalcev smo uspeli doseči z odliko. Potrebno pa se je zavedati, da zdravja ne smemo
jemati zgolj z zdravstvenega vidika. Enakovredno je tudi duševno zdravje stanovalcev.
Temu bo potrebno v prihodnosti namenjati
vedno več pozornosti, saj si želimo, da jeseni svojega življenja ne bi preživeli sami, brez
osebnih stikov in socialne interakcije.
Matic Podgrajšek, pripravnik socialnega dela
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Zdravo, naš Karli!
Pošiljamo Vam lepe pozdrave iz Lambrechtovega doma. Upamo, da Vam gre na
boljše in da se hitro vrnete k nam. Vsak dan mislimo na Vas in Vam pošiljamo
pozitivno energijo.
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stanovalci

VANČ

SLOVO
Vsako slovo je težko, posebno, če se posloviš od svojih dragih domačih ter pustiš vse,
kar si pridelal v življenju.
Ko sem prišla v dom, so me prijazno sprejeli, da sem se kar dobro počutila in se tako
navajala na drugo življenje. Zaposleni so prijazni in gospa direktorica je pohvale vredna,
ker uspešno vodi dom starejših v zadovoljstvo stanovalcev in države.

Ob prihodu v Lambrechtov dom so me
zelo lepo sprejeli. Bil sem in sem še deležen
mnogo prijaznih besed. Pravim lahko celo,
da je bil zame dan prihoda srečen dan! Prijazno so me sprejeli medse tako zaposleni,
kot stanovalci. Zelo sem zadovoljen z vsemi
dejavnostmi in postrežbo. Preživljam lepe
dneve, saj sem tudi domski poštar in domski
prevoznik. To pomeni, da nosim pošto stanovalcem, tiste, ki ne zmorejo sami hoditi, pa
rade volje zapeljem z vozičkom v kavarno, ko
dobijo obisk. Skoraj vsak dan prevažam tudi
posodo v kuhinjo in sem si s kuharicami zelo
dober. Radi se pošalimo, le Urša in Sara mi
ne verjameta, ko jima rečem, »da ju imam
rad«! Zase pravim, da sem fakin in veseljak.
Zelo rad imam domske ženske, zaposlene, in
sicer direktorico Ireno, strežnico Samiro, ki
z mano radi popijeta jutranjo kavico, receptorki Emilijo in Petro, ki mi pravita, da sem
pravi lisjak. Sestra Lidija, Lojz, Karlina, Vida
in Tamara pa mi pravijo, da sem pravi bla,
bla, bla …
Moji nočni ptici pa sta Tina in Admira, ki
poskrbita, da mirno zaspim.
Vse osebje mi lepša dni z nasmeškom in
dobro voljo, jaz pa jim isto tudi vračam.
                       Vanč Pogorevc, stanovalec
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Spoznala sem, da sem se pravilno odločila, ker take oskrbe doma ne moreš imeti, če
so vsi zaposleni. Hvaležni moramo biti, da
obstajajo takšni domovi, saj drugače marsikoga ne bi bilo več.
Imam tudi zelo dobro sostanovalko. Pomaga mi pri vsem, česar sama ne zmorem
pri svojih 90. letih. Za to sem ji hvaležna.
Težko je, ker ne moremo sprejemati obiskov zaradi virusa, a če bomo vsi upoštevali
navodila, se bo tudi to uredilo.
                              Justika Gande, stanovalka
Želim si, da bi bili zdravi
in se razumeli.
M. F.
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Aktivnosti
stanovalci

Odprtje Vrtnice
»Kok’ nam je luštn’, ker nam je vseen¨,'
vsi smo pr'jatl'i, vsi smo pošteeen«.

Kje so tisti lepi,
stari časi
Kje so tisti lepi, stari zlati časi,
ko so mladi fantje peli še po vasi?
Pesem je ugasnila, leta so minila
in nikoli več ne bodo se vrnila.

V začetku junija smo preživeli čudovit dopoldan ob slovesnem odprtju novih prostorov, in sicer preurejene jedilnice na enoti Vrtnice in zasteklitvi balkona. S preureditvijo
smo pridobili zares lep prostor, s pogledom
na Škalce, Zreče, Roglo in širno okolico. Stanovalci Vrtnice so bili navdušeni, saj so si ta
prostor želeli že kar nekaj časa.
Dogodek se je začel slavnostno s prerezom
slavnostnega traku. Izrekli smo nekaj dobrih
želja. S pomočjo duhovnika gospoda Vogrina
smo nove preurejene prostore tudi blagoslovili, nato pa s kozarčkom rujnega nazdravili
in se posladkali ob dobrotah, ki so jih pripravili zaposleni. Slavnostno odprtje smo zaključili s pesmijo V Konjicah je lepo.
                                       
  Eva Rožencvet, delovna terapevtka

V šolo smo hodili raztrgani in bosi
zgodaj zjutraj, vsi po tisti mrzli rosi.
Tam smo se učili pisati in brati.
če ne, smo jih dobili vsi po zadnji plati.
Ko šolo smo končali, gnali smo na pašo,
to bilo je vedno naše opravilo.
Na paši smo pekli jabolka, kostanje,
nabirali smo kostanj in pa bukov žir.
Zdaj pa traktorji po polju nam drvijo,
vsak po svoje poje svojo melodijo.
Mi starejši pa osamljeni na vasi.
Kje so tisti lepi stari časi?
Veronika Konec, stanovalka
Moje želje za leto, ki prihaja,
so mir, sreča in zdravje.
F. V.
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Nova utica v parku
V domskem parku sivke smo dotrajano utico zamenjali z novo. Prejšnja, stara okrog 30
let, je dajala senco mnogim generacijam starejših našega doma. Zob časa jo je z leti najedal, vremenski vplivi pa so naredili svoje. V
maju 2020 je strokovnjak, tesar, izdelal novo
in jo postavil na isto mesto, kjer je stala prejšnja. Izdelana je iz smrekovega lesa v obliki
šesterokotnika, pokrita s kvalitetno kritino.

Malce je tudi večja kot prejšnja, z namenom,
da vanjo lahko dostopajo tudi stanovalci na
invalidskih vozičkih. Vanjo je vgrajena tudi
klopca in mizica. Veseli smo, ko nam poleti
nudi prijetno senco, skozi letvice pa prijetno
pihlja veter. V poletnem času se po parku širi
tudi vonj sivke, ki v nas prebuja prijetne občutke miru in ljubezni. Hišica je torej namenjena vsem, ki želijo posedeti v njej, ob tem
pa uživati v prijetni družbi in okusni kavici.
Z namenom, da ohranjamo tradicijo, smo na
vrh strehe pritrdili simbol našega mesta, kovinskega konja, ki je krasil že prvotno hiško.
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica
Spomladi vse se veseli,
ko vsaka ptička žvrgoli.
M. B.
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PRENOVLJENA
POMIVALNICA

Moji spomini na
Lambrechtov dom

V mesecu decembru smo imeli zaposleni
v kuhinji še en velik razlog za praznovanje.
Dobili smo namreč veliko, prenovljeno in povečano pomivalnico in nov pomivalni stroj.
Stara pomivalnica je bila premajhna, stroj pa
je bil dotrajan. Pogosto se je kvaril, stroški pa
so naraščali.

Težko je strniti v nekaj besed ali stavkov
vse spomine, ki me vežejo na delo v Lambrechtovem domu. Kljub temu da sem v dokaj
»pozni mladosti« bila poklicana, če bi sprejela delo pomočnice v kuhinji, sem delo opravljala z največjim veseljem in predanostjo.
Vsakodnevno so me navdihovali in spravljali v dobro voljo bližnji sodelavci in varovanci doma. Še vedno verjamem, da nisi
nikoli prestar za kakršno koli delo, pomembni sta le volja in veselje do dela. Če pa imaš
ob sebi odlične sodelavce, je vse skupaj lažje. Kljub težavnemu delu in naporu, delu ob
vikendih in praznikih je veselje varovancev
neprecenljivo.

Nova pomivalnica je večja, bolj praktična,
dovolj pa je prostora tudi za pomivalni stroj,
ki je zmogljivejši, hitrejši, dosega potrebne
temperature in izpolnjuje vse haccap predpise. Najbolj je pomembno, da je posoda čista.
Novi stroj nam zelo olajša delo, za to smo gospe direktorici neizmerno hvaležni.

Zaposleni v kuhinji
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Trenutno čas preživljam z vsakodnevnimi
opravili doma (kuhanje, pospravljanje). Vsekakor si najdem tudi čas za sprehod. Hkrati
imam veliko več časa za vnuke, ki zelo radi
prihajajo na obisk, da preživljamo čas skupaj.
Delo sem zaključila v izrednih razmerah,
ko sem morala biti zaradi novega virusa izjemno previdna. Iskreno se veselim, da bom
lahko znova prišla na obisk in klepet. Samo,
da virus mine.
Verjamem, da bo trenutna situacija kmalu
za nami, in res se že zelo veselim vnovičnega
snidenja, saj so spomini na delo v Lambrechtovem domu res čudoviti in z veseljem jih
obujam.
Zinka Rasperger
20/2020

ZAPOSLENI

Služba
v »našem« domu

MOJE NOVO
DELOVNO OKOLJE

Večini nam služba dandanes vzame večji
del dneva. Ali je delo, ki ga opravljam, izpolnjujoče, me bogati in osrečuje? Ko sem prestopila prag Lambrechtovega doma kot pripravnica, me je bilo malo strah, kaj me čaka.
Saj veste, novo okolje, novi ljudje. Hitro sem
spoznala sodelavce in se ob njih počutila dobro. Znanje, ki ga imajo, so z veseljem delili
z mano. Med pripravništvom sem se veliko
naučila in si želela ostati v tako prijaznem
timu. Junija sem se zaposlila in se vsak dan
naučim kaj novega. Delam kot receptorka,
animatorka in pripravnica v socialni službi.
V času Covida-19 sem pomagala tudi v pralnici, kdaj pa kdaj bila tudi hišnik. Delo, ki ga
opravljam, me bogati in osrečuje. To ni samo
delo z ljudmi, ampak je tudi delo za ljudi, kar
zahteva veliko mero odgovornosti, sočutja in
empatije.

Jutro kot vsako poprej, pa vendar ne enako. Navadno sem odšla v službo, tokrat ne,
ostala sem doma. Novi virus je zaustavil sistem. Vse se je postavilo na glavo; imaš čas
zase, se poglobiš in ugotoviš, da imaš čisto
druge želje in cilje. Željo po koristnosti.
Odprla so se mi
nova vrata. Tako sem
se z velikim optimizmom in pogumom
upala podati na novo
poklicno pot. Sem
Ana, po poklicu aranžer-cvetličar, danes
pa opravljam delo socialne oskrbovalke.
Moje delo je izjemno.
Lepo, hkrati pa tudi
težko. Moji začetki me
prežemajo z različnimi občutki. Veliko
informacij za zaspane
možgane. Bilo je res težko. Vsak dan sem si
dala novo priložnost, da si dokažem, da zmorem. In zmorem! Iz dneva v dan sem se počutila bolj samozavestno. Navdihovale so me
sodelavke, njihova predanost, sloga in medsebojna pomoč, povezanost vseh delavcev v
domu. Le malokje je zaslediti takšno vzdušje.
Moje sodelavke so gospe z velikimi srci. Ko
se zberemo ob skodelici čaja, občutim pripadnost in prijetno energijo. Nenazadnje pa so
tu še uporabniki in njihovi svojci. Ti s hvaležnimi pogledi vračajo vse, kar vlagamo v
naše delo. Trud, ki ga dajemo, je vrnjen z besedo hvala ali pa s kakšno narodno pesmico.
Ko si tako na poti in odpiraš vrata tujih
hiš, ko vstopaš v njihovo intimo, se zamisliš.
In sem se. Tudi jaz bom nekoč ostarela. Če
bom potrebovala pomoč, si želim le eno: da bi
v moj dom vstopale gospe, katere imam priložnost spoznati zdaj.

Z nekaterimi sodelavci se zbližaš bolj kot z
drugimi, pa vendar ohranjamo dober odnos
z vsemi. Menim, da so odnosi med sodelavci
zelo pomembni. Ko je človek zadovoljen, lahko svoje delo uspešno opravi. Zadovoljni pa
smo takrat, ko imamo ob sebi ljudi, na katere se lahko zanesemo in z njimi sodelujemo.
Take pa Lambrechtov dom prav gotovo ima.
        
Petra Doberšek, zaposlena

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

20/2020

Ana Levart, socialna oskrbovalka
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ZAPOSLENI

»Vse, kar je vredno
imeti, je vredno
tudi deliti«
Naj se na kratko predstavim.
Sem Sanja Pačnik,
rojena leta 1994 v
Celju in prihajam iz Zreč. Srednjo zdravstveno
šolo sem končala
leta 2012. Po končani srednji šoli
sem nekaj časa
bila doma, nato
pa sem se leta
2015 zaposlila kot
srednja medicinska sestra - pripravnica v Domu
Ob Savinji Celje.
Tam sem po končanem pripravništvu leto dni nadaljevala delo kot bolničarka
negovalka. Pretekla so 4 leta in v tem času
sem postala mamica. Sedaj pa je prišel čas,
da se ponovno vrnem na delo, ki me veseli.
Za delo medicinske sestre v Lambrechtovem
domu sem se odločila predvsem zato, ker sem
obvezno prakso opravljala ravno tu in mi je
sam način in potek dela bil zelo všeč. In že
prvi dan dela sem začutila, da sem prišla v
čudovit in povezan kolektiv. Čeprav so časi
težki, zaposlenim v domu pozitivne energije
nikoli ne zmanjka. Zelo sem hvaležna in vesela, da so me tako prijazno sprejeli medse.

Nova
Izkušnja ...
Sem Vanessa Obrovnik iz Zreč. V Lambrechtovem domu delam nekaj tednov. Vsi so me
zelo lepo sprejeli. Tudi delo mi je všeč. Zdi
se mi zanimivo in sem ga sprejela preko Javnih del. Namen te izkušnje je, da se naučim
kaj novega. Končala sem srednjo šolo, smer
slaščičar, ampak slaščičarsko delo me preveč
ne veseli. Zato sem si dejala, da se bom podala v drugo stroko, npr. varstvo, animacije …
Rada imam pozitivne ljudi in živali.
Zame je torej Lambrechtov dom prva zaposlitev. Želim, da se veliko naučim in da
bom z veseljem opravljala delo s starejšimi.

Sanja Pačnik, zaposlena

Želim si, da ostanem zdrava,
ker če imaš zdravje, imaš vse.
F. M.
Vanessa Obrovnik, zaposlena
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ZAPOSLENI

Moja
zaposlitev

Prve izkušnje
v domu

V Lambrechtovem domu sem
zaposlena od oktobra dalje. Navezala sem veliko
novih prijateljstev z zaposlenimi in stanovalci.
Sicer prihajam
iz Lenarta v Slovenskih Goricah,
zdravstveno šolo
pa sem obiskovala v Mariboru.
Tam sem tudi
nadaljevala šolanje na Fakulteti
za zdravstvene
vede, a me konec
študija še čaka.
V prostem času rada pogledam kakšno TV
serijo, odločila pa sem se, da se bom naučila
kvačkati in plesti. Pri tem mi bo pomagala
kakšna stanovalka, ki to obvlada. Zelo rada
imam živali in si življenja brez hišnih ljubljenčkov ne znam več predstavljati, saj me
spremljajo že od malih nog.
Selitev 60 km daleč od doma je bila izziv,
ki sem ga z veseljem sprejela. Obenem sem se
naučila »nika maliga po poharsku povedat«.
Ekipi Lambrechtovega doma sem se pridružila malo pred začetkom drugega vala Covid-19. To bi lahko po eni strani bilo slabo, a
mislim, da nas je vse to še bolj povezalo. Tudi
v teh čudnih časih nam je uspelo ob povečanem obsegu dela najti dobro voljo in lepo
besedo za sočloveka.

Moje ime je Darja Lampreht. 18. januarja
2021 sem pričela delati v Lambrechtovem
domu kot strežnica. Po izobrazbi sem sicer
prodajalka, saj me je delo z ljudmi vedno veselilo. Pravijo,da je vsak začetek težak, potem
je pa s časom vse lažje...
V novi službi se počutim prijetno, čeprav
je zame to nekaj povsem novega. Malo treme imam še vedno, a se bom z veseljem vsega naučila. Upam, da čimprej.
                                          
   Darja Lampreht, javna dela

Skupaj zmoremo premagati vsako oviro!
Ostanimo zdravi!
Barbara Jager, medicinska sestra
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IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE ZA VODITELJE SKUPIN
STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
V juniju 2020 se je uradno zaključilo izobraževanje za voditelje skupin starih ljudi za
samopomoč, ki ga je pripravila ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO
SLOVENIJE. Trajalo je eno leto in obsegalo
120 učnih ur za vsakega izmed udeleženih.
Izobraževanje se je sicer zaključilo že v mesecu januarju, vendar zaradi zdravstvene situacije v državi in po svetu uradne podelitve
potrdil ni bilo vse do 17. junija. Tudi ta podelitev je bila sicer dokaj okrnjena, v manjšem
obsegu, ampak to ni ustavilo dobrega počutja in pozitivne energije!
Izobraževanja so se udeležili tudi naši zaposleni, in sicer Katja, Valerija, Marko in Eva.
Usposabljanje so uspešno opravili in tako
uradno prejeli naziv voditeljev skupin starih
ljudi za samopomoč.
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Udeleženim sta za pridobljeni naziv čestitali tudi naša direktorica doma Irena Vozlič
Stjepčević in koordinatorka skupin v našem
zavodu Katja Pem Sevšek.
       Eva Rožencvet, delovna terapevtka

Vsem želim zdravja in sreče,

Vse mine tudi to bo.

da bi čim več potovali in videli svet.

Ljudje živimo za boljši jutri.

I. D.

G. Š.
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Skupina
»FRANČEKI«
Naša skupina je skupina Franca Lambrechta oz. po domače, kar »Frančeki« nam recite.
Naša skupina je najstarejša skupina v domu.
Deluje že od leta 2001 in to tradicijo peljemo
naprej. Srečujemo se tedensko, po navadi ob
torkih, če pa ta dan ne gre, pa se dogovorimo
za drug termin. Skupina šteje devet članov.
Na skupini se imamo res lepo. No, pa poglejmo, kaj so o skupini povedali njihovi člani:
Fiko Rančnik: »Na naši skupini vedno nekaj
pijemo in jemo. Imamo se lepo.«
Marija Kuk: »Uživam v druženju skupine.
Všeč mi je, da kako rečemo, da skupaj popijemo kavico. Rada se družim s člani. Tako nisem osamljena.«
Gizela Šild: »Na skupini je lepo. Sem zadovoljna. Všeč mi je, da lahko povemo svoje mnenje, svoje
zgodbe. Včasih tudi kaj pokritiziramo. Radi se pogovarjamo o temah, kako je bilo včasih, kako smo živeli. Radi popijemo tudi kavico, se skupaj nasmejemo.«
Justina Gande: »Slovo od doma je težko, še
posebej, ko zapustiš vse, kar si ustvaril. Težko je
pustiti svoj dom in iti v dom, kjer ne veš, kako bo.
Na koncu pa spoznaš, da le ni tako slabo, da je zelo
lepo. Tukaj za nas lepo poskrbijo, tako da bi priporočala vsakomur, kdor ne zmore biti doma, naj
le pride k nam. Naj povem še to, da je na skupini
zelo lepo, rada bi jo pohvalila. Rada hodim na srečanje skupine, kaj povem. Slišim bolj slabo, ampak
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se imam zelo lepo.«
Cvetka Kavc: »Lušno in smešno. To pove vse.
Radi se »pohecamo« in kaj lepega povemo. Rada
obiskujem našo skupino.«
Sonja Vivod: »Na skupini se imamo lepo. Prav
luštno je. Rada jo obiskujem.«
Slavko Slapnik: »Kvaliteto skupine bi pohvalil. Tudi tematike. Všeč mi je, da lahko izrazim svoje
želje in mnenje, povem, kar mislim, ne da bi kogarkoli užalil. Zelo dobro je, da imamo poleg ostalih
aktivnosti na razpolago še skupino za samopomoč,
našo skupino. Predlagam in pozivam tudi člane
skupine, da bi mogoče še kdo od članov kdaj pripravil kako temo, da bi razbremenili voditeljici. V
skupini uživam. Včasih odpade, ampak vse nadomestimo.«
Emilija Hribernik: »Uživam v druženju skupine. Radi imamo preproste teme. V skupini dopuščamo možnost, da se naša debata vedno razvije v
čisto drugo smer, kar nam je všeč. V skupini lahko
vsak pove svoje mnenje, želje. Med sabo se spoštujemo, se imamo radi. Naša skupina ima tudi svoj
album, kamor shranjujemo svoje »spomine«. Imamo se lepo.
Marta Brglez: »Tudi meni je všeč skupinica,
druženje s stanovalci. Všeč so mi njihove zgodbe.
Znajo presenetiti. Včasih prav pogrešam, ko se je
zaradi narave dela ne morem udeležiti. Na skupini
smo sproščeni in vedno nasmejanih obrazov.«
Člani skupine Franca Lambrechta
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»Trobentice«
Trobentice so lepe spomladanske rastline,
ki rastejo na travnatih površinah in so rumene ali rdeče barve. Ljubitelji cvetja jih radi
presadijo na svoje vrtove za okras ali za zdravilne čaje.
Ime po tej okrasni rastlini »Trobentice« je
dobila tudi skupina domskih oskrbovancev,
ki šteje od 10 do 12 članov in se sestajajo enkrat tedensko med 9. in 10. uro. V domu je več
skupin, ki so namenjene stanovalcem za dobro počutje in preučevanje različnih tem.
Vključena sem v skupino »Trobentice.« V
njej se dobro počutim, saj se tako širi in potrjuje tudi naše prijateljstvo.
Našo skupino vodi v domu zaposlena gospa Slavica Auguštin, ki skrbi za razne pripomočke in usmerja delo skupine.
Na zadnjem srečanju v oktobru smo imeli

kostanjev piknik in se seznanili tudi s tem,
od kod izvira drevo kostanj in kakšne sadove
prinaša. Naučili smo se tudi to, da je koristen
tudi za lesno predelavo. Gradivo za razprave
pripravlja ga. Slavica, pa tudi člani skupine se
potrudimo. V sončnih dneh prirejamo tudi
krajše izlete, občasno pa tudi zapojemo.
Menimo, da so sestanki zelo koristni, saj
vedno pridobimo nekaj znanja in koristnih
napotkov, pa tudi čas hitreje mine.
Ob zaključku se zadovoljni poslovimo s
prijetnim pozdravom »Na svidenje!«
Justina Felicijan, članica skupine Trobentice
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PROSTOVOLJCI

Odhod v »penzijo« naše
prostovoljke Marte Matul
V to veliko hišo Lambrechtovega doma je prihajala
več desetletij. Skoraj neopazno, z veliko mero občutka in skromnosti. S svojo
mirnostjo in milino je posameznikom krajšala urice. Z
njimi je klepetala, z njimi
obujala spomine otroštva v
rodnih Škalcah in o času šolanja v Slovenskih Konjicah
ter spomine na mlada leta in
poznane ljudi tod okoli. Bila
je opora posameznikom, jih
bodrila in jim prisluhnila v
težkih trenutkih ter se veselila z njimi ob veselih dogodkih. Vedno je bila z nami na
tedenskih srečanjih v domu
in večkrat tudi na sprehodih
in izletih izven doma.
Z nami je bila v skupini
Trobentice vsak torek ob 9.
uri, točna kot za v službo, redno, brez dopusta in zmeraj
z voljo in nežno energijo. Prišla je v vsakem vremenu in
seveda peš, tako da s parkiranjem pri nas ni bilo težav.
Zadnja leta je pred prihodom na skupino odhajala po
sestro v eno izmed domskih
sob in v dvoje sta se pridružili skupinici.
Tako je na kratko, dokler
se je kuhala kava, Marta že
vse pozdravila in vsakemu
posebej prinesla kanček življenja iz zunanjega okolja,
če si je pa katera od prisotnih
članic zaželela še več pogovora, si je Marta vedno vzela
čas za nadaljevanje klepeta
tudi kasneje po skupinskem
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druženju.
Seveda je v času »korone«
vse skupaj bilo zelo drugače.
Zato smo ji v letu 2020 pred
počitnicami dovolili oditi v
»penzion«. V tem času je prihaja samo na naročene obiske k svoji sestri in prav lepo
jo je bilo spet srečati.
Na tem mestu bi se ji še
enkrat radi zahvalili za čas
in trud, ki se ju sicer ne da
poplačati, ostaja pa topel ob-
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čutek v srcu in spomin na
prijetna druženja ter na prostovoljstvo, ki ga v današnjih
časih pogrešamo.
Draga Marta, ostanite čili
in zdravi in naj se dobro z
dobrim vrne.
Hvala vam v imenu vseh
članic in člana skupine ter
vseh, ki smo bili radi v vaši
družbi.
Slavica Auguštin,
voditeljica skupine
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»SONČNI VZHOD PREBUJA NARAVO,
BRANJE KNJIG RAZSVETLJUJE GLAVO«
Lepo pozdravljen, bralec domskega glasila. Če še nisi član domske knjižnice, te lepo
povabimo, da se nam pridružiš. Vsakega
člana, bralca, smo zelo veseli. Naša domska
knjižnica se imenuje »Knjižnica Franca Lambrechta« in obsega nekaj več kot 1.600 knjig.
In število še raste. Med knjigami lahko izbirate sami, kaj boste brali. Na razpolago je
veliko slovenske literature, romanov, zgodovinskih knjig. Za vsakega se nekaj najde. Če
v naši knjižnici želene knjige ni, se povežemo
s splošno knjižnico. Domska knjižnica obratuje enkrat tedensko, po navadi konec tedna
oz. po dogovoru.
Vsako snidenje je nekaj posebnega. Velikokrat spijemo tudi kavico, poklepetamo, se
nasmejemo, povemo svoje dogodivščine med
tednom.
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Nekatere bralce smo povprašali, kaj menijo o naši domski knjižnici.
Jože Kokot: »V knjižnico rad zahajam.
Rad se pogovarjam in rad berem. Tudi žena.
Za domsko knjižnico imam predlog, da bi
mogoče knjige razvrstili po letih, sploh knjige sodobnih avtorjev po letu 95. Mi starejši
poznamo samo starejšo literaturo in bi se
bilo lepo seznaniti tudi z novejšimi avtorji.
Terezija Iršič: » Imamo lepe knjige, dobre knjige. Lahko bi bilo več knjig z večjim
tiskom, da bi lažje brala. Najraje berem romane Victorie Holt. Ima lepe knjige. Romane.
Priporočam vsem.«
Justina Felicijan: »Šele pred tremi leti
sem začela aktivno hoditi v domsko knjižni-
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branje
co. Prej sem imela še knjige od
doma. Rada imam zgodovinske
romane, lahke ljubezenske, družinske zgodbe. Rada berem. Ko
začnem, ne morem končati. Poleg
domskih knjig zelo rada berem
razne revije, nedeljski časopis. S
knjigami, ki si jih izberem v domski knjižnici, sem zadovoljna. So
lepo ohranjene, čiste, moti me
samo nekoliko drobnejši tisk.“
Ida Katczbek: » Sem še nova
članica. Trenutno berem knjigo
Pesem ptic trnovk. Da imamo
stanovalci na razpolago domsko
knjižnico, je čudovito. Rada berem knjige.«
Jelka Rečnik: »Knjige sem začela brati šele, ko sem prišla sem,
v dom. Prej nisem brala. Preberem toliko knjig, kolikor mi jih
prinesejo knjižničarke. Če mi
prinesejo deset knjig, preberem
v tednu dni vse. Da mi prinesejo knjige v sobo, je čudovito. Vse
pohvale.«
Veronika Konec: »Rada prebiram pravljice, zgodovinske zgodbe, knjige o vojnih časih, o tem, kako so ljudje živeli včasih. Naša
knjižnica je v redu. Zelo rada berem zjutraj,
do telovadbe. Knjige v domski knjižnici so
lepo ohranjene. Knjižničarki Emilija in Zvonka sta zelo prijazni, postrežeta nam s kavo.
Poleg domskih knjig rada berem tudi revije.
Čeprav včasih najdem kako staro, je vseeno
zanimiva. Domska knjižnica je lepo urejena.
Lepo se je malo pomeniti, ko si gremo sposodit knjige.«
PRIDRUŽITE SE NAM!

Članek pripravili domski knjižničarki
in zaposleni, Emilija in Zvonka
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PRIPRAVNIŠTVO V
LAMBRECHTOVEM
DOMU
Sem Matic Podgrajšek in v Lambrechtovem domu sem dobil priložnost opravljati
pripravništvo na področju socialnega dela.
Takšna možnost spoznavanja socialnega dela
v domu za stare zame predstavlja prvo pravo
in razmeroma dolgotrajno izkušnjo seznaniti
se s tem, kaj pomeni biti socialni delavec v
socialnovarstvenem zavodu.
Največje presenečenje dela socialnega
delavca v domu starejših je predvsem opravljanje administrativnega dela, kar je lahko
velika past. Človek se enostavno izgubi med
vsemi odločbami, vlogami, prošnjami, hkrati
pa v navalu vseh papirjev lahko pozabi, kaj
dejansko pomeni biti socialni delavec, sodelavec ljudi, biti njihov zaveznik, zaupnik. Tega
socialna delavca Katja in Marko kljub vsem
papirjem nista pozabila. Opravljata sicer veliko neopaženega pisarniškega dela, vendar
pa kljub temu vsak dan na delu pokažeta in
delujeta v skladu s socialnimi načeli in sta
zagovornika ljudi, jim namenita večino svojega časa. Ljudje v domu jima zato zaupajo,
verjamejo, se jima odprejo in so jima hvaležni za vso pomoč in podporo. Hvaležen sem
jima tudi jaz, da se lahko od njiju učim, povzemam vsa znanja in izkušnje in poskušam
preko njiju postati boljši socialni delavec.
Poleg njiju pa na terenu ogromno naredijo
tudi zaposlene v programu Pomoči na domu.
Z njimi sem preživel le en teden, kljub temu
pa sem lahko za kratek čas stopil v njihov
svet in spoznal njihovo srčno delo. Kapacitete domov za stare so v Sloveniji popolnoma
zasedene, prav tako se povečujejo čakalne
dobe na prostor v domu. Število starostnikov,
ki potrebujejo pomoč zaradi starosti ali bolezni, se dviguje in se bo še povečevalo. Pomoč
na domu v manjši meri nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu. Namenjena je
vsem ljudem, starejšim od 65 let, ki potrebujejo manjši obseg pomoči. Vrsta in obseg pomo54

či na domu se prilagodi potrebam posameznika in zajema vse od pomoči pri osnovnih
dnevnih opravilih (oblačenju, umivanju ipd.),
gospodinjske pomoči (hranjenje, prinašanje
kosila) do pomoči pri ohranjanju socialnih
stikov (krepitev socialne mreže, spremljanje
pri obveznostih).
V enem tednu sem imel priložnost sodelovati s socialno delavko Darjo, ki kot koordinatorka razporeja delo socialnih oskrbovalk.
Pomoč na domu pokriva tri naše občine, in
sicer konjiško, zreško in vitanjsko. Vsak dan
sem bil v času razvoza kosil prisoten skupaj
z eno izmed oskrbovalko in spoznaval različne terene, prav tako pa tudi različne ljudi, ki imajo seveda raznovrstne potrebe. Za
mnogo teh ljudi je interakcija, ki jo prejmejo
s prejemom kosila od koordinatork in s toplo
besedo, edina interakcija s človekom v celem
dnevu. Pomembno se je zavedati, da v veliko
primerih gre predvsem za druženje, krajšanje časa, pogovor in osebni stik, ki ga starejšim primanjkuje. Zavedati se moramo, da je
potrebno pomoč in stik nuditi tudi ljudem
iz ruralnih območij, kjer prav tako obstajajo
potrebe, včasih še celo večje. Obstajajo ljudje,
ki živijo v podrtih hišah in nimajo osebe, na
katero bi se lahko zanesle, ji zaupale. Zato so
tu naše oskrbovalke. Skrbijo za ranljive.
In kaj pomeni beseda »socialna« pred besedo oskrbovalka? Pomeni biti človek. Pomeni vstopiti v podrto hišo in s človekom
spregovoriti nekaj besed, mu pomagati pri
negi in higieni ter mu prižgati cigareto. Mu
skuhati kavo. Pomeni dolgo hojo čez travnik,
visoko travo, da lahko človeku prineseš edini
topel obrok in ga poslušaš, kako ga lovi vrag.
Pomeni človeku ponuditi pristen stik, toplo
roko in prijetno besedo. Pomeni biti tam, kjer
drugih ni. Za tiste, ki so za druge pozabljeni.
Hvala vam, da ste tam za te ljudi.
Matic Podgrajšek, pripravnik socialnega dela
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LEPA JUTRA
Spet nov dan, novo jutro. Pogledam skozi
okno, zunaj čisto nebo z zvezdami.
Ko se peljem proti Lambrechtovemu domu,
me spremlja polna luna. V domu se registriram, si zabeležim prihod na delovno mesto in
se odpravim na teren. Začelo se je daniti. Peljem se proti Ločam, opazujem sončni vzhod.
Vsakokrat, ko pogledam v nebo, je slika sončnega vzhoda drugačna. Sonce je zmeraj bolj
visoko, oblaki se poigravajo okoli oranžne
krogle, letala prepletajo mrežo s svojo sledjo.
Čudovito.
Ko se pripeljem blizu mojega prvega terena, je slika neba in pokrajine prelepa. Ob cesti
se na pašnikih pasejo krave, blizu gozda na
jasi srna pogleduje proti mojemu avtu in žveči rosno travo. Na cesto mi skočita dva zajčka,
ki se lovita, po vejah v gozdu, skozi katerega
se peljem, pa skače veverica z dolgim košatim repom. Sonce že spušča svoje žarke na
zemljo, gozdove in hiše ter obsije vrh Boča,
na katerem se stolp zasveti kot čarobna palica. Na cilju stopim iz avtomobila in se ozrem
proti cerkvi na Sv. Jerneju, ki se zablešči v
vsej svoji jutranji lepoti, obsijana z jutranjimi
sončnimi žarki.
Helena Kotnik, socialna oskrbovalka

»Travniki so
že zeleni …«
Gospod Stanislav Vošinek je tisti uporabnik socialne oskrbe na domu, ki prav vsaki
posameznici polepša dan. Prostor napolni z
dobro voljo in pesmijo, rad pove kaj lepega.
Naš obisk pri gospodu je vzajemen, saj mu
predstavlja sončni žarek v dnevu.

Na vprašanje, kaj mu obiski socialnih
oskrbovalk pomenijo, odgovori: »Jezus, skoraj preveč. Rad vas imam.«
Kolektiv socialne oskrbe na domu

Za prihodnost si želim, da bi virus
izginil in bi lahko zaživeli normalno
življenje. Brez ljubezni živeti mi ni.
S. B.
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Da čas prej mine!
Minevajo tri leta, odkar so mi socialne
oskrbovalke iz Lambrechtovega doma začele pomagati pri tuširanju. Komaj čakam, da
je sreda, kajti vem, da takrat pride socialna
oskrbovalka. Uredi me, prav tako pa se malo
pogovoriva. Vse so zelo prijazne. Gospa Helena mi uredi še frizuro, zato jo imam zelo
rada.
Starejši si krajšamo čas z branjem raznih
knjig. Knjige mi prinese hčerka iz knjižnice.
Prav tako rada rešujem križanke in barvam
risbe, ki so v knjigah že narisane. Tako mi čas
prej mine in ne mislim na težave, ki jih imam.
Najdaljše so noči, saj ne morem spati zaradi bolečin in tresenja roke, ker imam Parkinsonovo bolezen.
Hvala vsem, ki mi pomagate preživeti te
težke ure starosti.

POMOČ NA DOMU
MI POLEPŠA DAN
Sem Marija Pust iz Zgornjih Laž. Stara
sem 83 let. Izhajam iz Boharine pri Zrečah,
iz kmečke družine, ki je štela pet otrok. Ena
sestra je odšla za služkinjo na Bled, drugi pa
smo ostali doma na kmetiji. Ko smo odrasli,
si je vsak ustvaril svojo družino.
Trideset let sem štela, ko sem se preselila
v Zg. Laže k možu Jožetu. Skupaj sva imela
dva otroka, trije otroci pa so že bili pri hiši.
Bili smo srečna družina. Prav vsi otroci so se
poročili in si ustvarili svoje domove. Doma je
ostal sin Dušan z družino, ki lepo skrbi zame.

Terezija Pozeb, uporabnica PND

Ker sem bolna, potrebujem pomoč. Sin in
snaha ne zmoreta vsega postoriti sama, saj
imata še delo na kmetiji, zato smo za pomoč
prosili socialne oskrbovalke iz Lambrechtovega doma. S socialnimi oskrbovalkami sem
zelo zadovoljna. Vsako jutro me ga. Helena
neguje. Komaj čakam, da pride, saj se z njo še
kaj pogovorim.
Vsem socialnim oskrbovalkam želim vse
dobro in naj ostanejo zdrave in vesele.
  Marija Pust, uporabnica PND
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Veronika Pogorevc
in njena družinica
Sem Veronika Pogorevc in prihajam iz
okolice Frama. Sem mamica dveh sinov: Blaža, ki je star dobre 4 leta, in Gašperja, ki je letos dopolnil eno leto. Čas zelo radi preživimo
skupaj, če je le mogoče zunaj, na prostem, v
naravi. Predvsem Blaž, ki je sedaj že tako velik, rad pomaga atiju pri vseh opravilih, ki jih
skupaj lahko delata na kmetiji, in pri vožnji s
traktorjem.
Veronika Pogorevc, zaposlena

Klavdija Potočnik
in hči Sia
Sem Klavdija Potočnik in prihajam s Skomarja. Po poklicu sem frizerka, a sem dobila priložnost poskusiti delo s starostniki v
Lambrechtovem domu. Delati sem pričela
v pralnici, nato nadaljevala na oddelku Mavrica. Tam sem spoznala čudovite sodelavce (Lidijo, Karolino, Petro, Samiro), ki mi
vsak dan stojijo ob strani in me spodbujajo.
Z velikim veseljem opravljam delo z njimi,
še posebej, ko vidim, kako malo potrebujejo stanovalci, da so srečni. En sam stisk roke
ali potrjen njihov prav, pa že vidiš iskrico v
očeh. Trudila se bom po svojih najboljših močeh in sprejela vsako kritiko in pobudo, saj se
s tem učim. Želim, da bi bila dobra delavka,
predvsem pa, da bi bili z menoj zadovoljni
stanovalci. J
Klavdija Potočnik, zaposlena

Želim si, da bi bili zdravi

Želim si, da bi bili ljudje

in vsak dan boljši ljudje.

strpni in bi se imeli radi.

Č. R.

Z. M.
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MOJ MARK

Želim sreče,
zdravja in miru.

Ko sem januarja 2018 začela delati v Lambrechtovem domu, sem kot posameznica
samo s cilji in sanjami pričela novo poglavje
mojega življenja. Že na začetku, sem bila pozitivno presenečena nad okoljem, sodelavci
in načinom dela.
Takrat nisem niti pomislila na možnost,
da bi čez dve leti postala mamica. Ampak
življenje je polno presenečenj! Tako sva z mojim bodočim možem Markom lani postala
ponosna starša malemu Marku. Na začetku
nisem vedela, če bom kos vsem izzivom materinstva, če se bom znašla v vlogi mamice.

Ampak takoj, ko sem v roke prijela svojega
sina, sem vedela, da je od takrat dalje on
moja glavna in najpomembnejša prioriteta.
Ta dan sem uradno postala najsrečnejši
človek na svetu in zahvaljujoč mojemu malemu zakladu je tako še danes.
Valentina Gobec,
zaposlena
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L. K.

Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki razumejo,
da so moje noge postale počasne
in da se mi roke tresejo.
Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki mislijo na to,
da moja ušesa slabo slišijo
in da bolj počasi dojemam.
Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki vedo,
da moje oči ne vidijo več dobro.
Blagoslovljeni naj bodo tisti,
ki me ne ozmerjajo,
kadar mi kaj pade na tla,
in ki mi pomagajo najti moje stvari.
Blagoslovljeni naj bodo tisti,
ki se mi prijazno smehljajo
in z menoj malo pokramljajo.
Blagoslovljeni naj bodo tisti,
ki so obzirni do mojih težav
in mi pomagajo lajšati bolečine.
Blagoslovljeni naj bodo tisti,
ki mi dajejo čutiti, da sem ljubljen,
in ki nežno ravnajo z menoj.
Blagoslovljeni naj bodo tisti,
ki bodo ostali z menoj,
ko bom odšel na pot v večnost.
Blagoslovljeni na bodo vsi,
ki so dobri z menoj.
V meni vzbujajo misli na dobrega Boga.
In zagotovo jih ne bom pozabil, ko bom nekoč
					
pri Njem.
       
Phil Bosmans
Želim si, da bi več časa preživela
s sinom in da bi bili zdravi.
P. S.
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PLAČA

Ne spominjam se, kdaj sem prvič slišala to
besedo, vem le, da sega spomin nanjo daleč
v otroška leta.
Živeli smo na Rakovcu, majhni vasici visoko v pohorskih gozdovih. Do najbližje trgovine je bilo dobri dve uri hoda. Tudi gostilne ni bilo. Imeli pa smo šolo in majhno
elektrarno, ki nam je dajala električni tok. Bil
je šibak, a je kljub temu prijazno razsvetljeval
naše domove. V sosednjih vaseh niso imeli
elektrike, tako da so vsi vaščani tam svetili s
petrolejkami.
Ker je bil Rakovec tako oddaljen od večjih
krajev, naši starši niso velikokrat odhajali v
dolino. To se je dogajalo le ob porokah, pogrebih in pa ob koncu meseca, ko so odšli
po plače. Skoraj vsi vaščani, z mojim očetom
vred, so bili gozdni delavci.
Na plačilni dan mi je oče navadno rekel:
»Z mamo greva v Vitanje po plačo in po
nakupih, saj veš. Ti si najstarejša, pazi na
otroke! Glejte, da boste pridni,« je potem zabičal še ostalim.
Mama je hitela z naročili:
»Skuhaj žgance in kislo mleko imate v
kredenci! Ne pozabi opoldne na Sivko; daj ji
sena in jo napoji! Nakrmi prašiča in daj kokošim koruze! In po hiši mi pospravite!«
Kimala sem in zatrjevala, da bo vse v
redu. Težko sem čakala, kdaj se bosta odpravila. Toda oče in mati sta našla še kup drugih reči, zaradi katerih bi ju utegnilo na poti
kaj skrbeti: »Če bo kdo prišel,« je naročal oče,
»zapiši na moj koledar! Naj pride drugič!«
Poblisnil je z očmi in nam zažugal:
»Da mi ne boste šli daleč od hiše! Tedaj se
pripravite!« To je pomenilo, da se ne smemo
potepati, sicer bo pela šiba. Dostikrat nam

je nagnal strah v kosti, a po palici je segel le
redkokdaj.
Končno sta se z materjo odpravila, toda
oče se je vrnil, da bi se še enkrat prepričal,
če je zaklenil omaro z orožjem. Bil je namreč
tudi lovec, ne samo gozdar. Ko se je prepričal, da je vse v redu, je z dolgimi, topotajočimi koraki odšel od hiše.
Mi pa smo si oddahnili. Do opoldneva
bomo imeli časa na pretek. Prijetna je bila
misel, da smo svobodni, da nas nekaj časa
ne bo nihče nadzoroval. Kmalu je bilo okrog
hiše vse živo. K nam so prišli tudi drugi otroci, katerih starši so prav tako odšli v dolino.
Plačilni dan je bil za vse enak. Veselo smo se
lovili, se prekopicevali po dišečem senu, se
skrivali na skednju. Hitro, prehitro nam je
tekel čas.
Nisem še dobro poznala na uro, vendar se
mi je zdelo, da bi bil že čas, da se lotim kuhanja. Prav posebno me kuha ni veselila, toda
drugega mi ni kazalo, saj smo otroci postajali
lačni, pa tudi ukazu moje matere se nisem
upala zoperstavljati. Pristavila sem vodo za
žgance in čakala, da zavre. Medtem sem stekla ven in se spet pridružila igri. Mnogokrat
sem pozabila, da kuham žgance. Voda je povrela in morala sem začeti znova. Moji sestrici in bratca so postajali že lačni in vse pogosteje so me hodili spraševat, če bo južina kaj
kmalu. Posrečilo se mi je spacati nekaj, kar je
bilo po barvi in obliki res podobno žgancem,
toda okus je bil včasih malce čuden. Sreča, da
ni bilo treba kuhati tudi kislega mleka.
Ko smo se najedli, sva s sestro pomili in
pobrisali posodo, brat je pometel kuhinjo,
mlajši brat Srečko pa je izginil na potep. Nakrmili smo našo kravo Sivko in prašiču, ki je
v svojem svinjaku že presunljivo krulil, odnesli pomije. Sestra Marjanca je ukazala bratu:
»Mirko, odnesi koruzo kokošim!«

Želim zdravja po svetu,

Življenje ni praznik,

strpnosti in miru.

življenje je delo.

J. M.

F. P.

Ljubljana, leta 1983
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»Ne bom,« se je uprl, »sama jo odnesi!«
»Jo boš odnesel ali ne?« se je razburila in
grozeče dvignila ročico.
»Ne bom!« je jezno zavpil.
Tedaj se je moja sestrica, ki je bila leto dni
starejša od njega, zakadila vanj, ga podrla na
tla in se spravila nadenj:
»Kaj misliš, smrkavec!« je vpila. Toda tudi
brat je bil močan. Zgrabil jo je za lase in hiša
se je tresla od vika in krika. Komaj sem ju
spravila narazen. Potem sem jima zagrozila:
»Le čakajta, to bom povedala očetu!«
»Povej pa mački rep odjej, če bo kaj ostalo,
pa za malo južino imej!« sta tedaj zaregljala
v en glas.
Oče mi je vedno pravil, da mora starejši in
pametnejši vedno odnehati. Odnehala sem
torej, a zatrdno sem sklenila, da ju zvečer zatožim. Nato sem sama nesla koruzo kokošim:
»Pi, pi, pi,« sem jih klicala okrog hiše, a nikoli ni bilo vseh devet. »Pa nič,« sem govorila
sama sebi, »pa bodite lačne!«
Ko je bilo tako že skoraj vse postorjeno, sva
se s sestrico domislili, da bi poribali kuhinjo
in s tem razveselili najino mater.
Vode nismo imeli v hiši. Ponjo je bilo treba
iti iz hiše, okrog vogala in nekaj korakov do
starega, lesenega korita, nad katerim je noč
in dan tekla iz pipe mrzla pohorska studenčnica.
S sestro sva prinesli vedro vode, pripravili
prašek, milo in krtačo ribarico (rekli smo ji
»podn piršna«) ter cunjo in se lotili ribanja.
Tedaj smo imeli navaden ladijski pod, ki se je
zelo umazal. Polivala sem vodo po tleh, milila in ribala, sestrica pa je brisala za mano, a
še vedno je bilo toliko vode, da sva jo komaj
pobrisali.
Res ni bilo kaj prida poribano, toda ko se je
mati vrnila, naju nikoli ni pozabila pohvaliti
za opravljeno delo.
Očeta in mamo smo vedno nestrpno pri-

čakovali. Ko smo ju zagledali, smo jima stekli
naproti in jima pomagali nesti tovor še tistih
nekaj korakov do doma.
»Je kaj novega?« sta nas spraševala. »Me
je kdo iskal?« je zanimalo očeta. »Nikogar ni
bilo,« smo v zboru odgovorili. »Ste nakrmili
živino?« »Smo!« »Si skuhala žgance?« me je
vprašala mati. »Sem,« sem odvrnila in se pri
tem spomnila čudnega okusa opoldanskega
kosila. Ko smo stopili v kuhinjo, ki se je bila
komaj dobro posušila, sta oče in mati odložila vsak svoj nahrbtnik in se sesedla na klop.
»Skuhaj nama malo kave!« je tedaj zaprosil
oče. Ni mislil na pravo kavo, kakršno pijemo
danes, pač pa na belo kavo. Pristavila sem lonec vode, mati pa je medtem odšla v hlev, da
bi pomolzla Sivko. Kmalu se je vrnila z golido penečega mleka.
Potlej sta z očetom odvezala nahrbtnika.
Otroci smo se nagnetli okrog njiju in nestrpno čakali, kaj sta prinesla. Pritovorila sta
moko, sladkor, sol, testenine, riž, koruzno
moko, olje, kis, cigarete za očeta, vžigalice,
kremo za čevlje. Mati je odmotala dve veliki
škatli in pokazali so se lepi, bleščeči čevlji za
oba brata. Nato pa smo zagledali še krilca za
naju s sestro. In potem smo vse to na veliko
pomerjali in vse nam je bilo prav. Do tedaj
najmlajša sestrica Vera je bila še zelo majhna,
a tudi ona je dobila – ropotuljico.
Bili smo zelo veseli in še posebej potem, ko
nam je mati razdelila bonbone. Toda najprej
smo morali povedati, če smo bili pridni in če
se nismo tepli. Pogoltnila sem besedo, ki mi
je lezla na jezik, in odvrnila: »Ne, nihče se ni
tepel!« Vedela sem, da bi, če bi koga zatožila,
vsem pokvarila ta lepi večer.
Taka so bila moja otroška leta na Rakovcu.
Škoda, da se ne povrnejo več.

Želim čim manj bolezni

Vsem ljudem želim zdravja,

in veliko veselja.

najbolj pa si želim, da se konča virus.

K. T.

M. O.
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V spomin, Darinka Pajenk,
svojka
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Zahvala
Ob boleči izgubi nam drage mame Ljudmile Juhart se zahvaljujemo
vsem zaposlenim Lambrechtovega doma za vso skrb, nego in
požrtvovalnost, ki ste ji jo izkazali v dneh njenega bivanja pri vas.
Lep pozdrav in uspešno delo še naprej.
Sin Boris, hči Zvonka in hči Helena z družinami
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Drobci večera
Iz torbe, v kateri prenašam svoj mini računalnik, vlečem zmečkane liste papirja. Eni
elegantni, barvni, sodobni, drugi malomarno odtrgani od večjih formatov. Veliko jih je.
Večjih, manjših, čisto drobcenih. Počasi prebiram kratke stavke. Na nekaterih je samo
beseda.
Včasih zapišem kaj, kar se mami utrne
mimogrede, ko me nekaj
časa gleda; zapišem, ko
se me milo dotakne oddaljen spomin na njeno
naročje, ali ko nenadoma zakliče brata po imenu in potem ne ve, kaj
mu je hotela reči; potem
zapišem spet, ko izsiljujem svoje ime in v poplavi njenih enozložnic
v odgovor ponovi spet
bratovo ime … Ni časa
za iskanje primernejših listov! Misel lahko
uide! Zapišem na nekaj
, kar vsaj malo spominja
na kos papirja; zapišem
tudi kaj kar tako, da bi
ostalo o njej. O moji dementni mami.
Zapisano bo nekoč, ko bom imela čas,
moj opornik pri sestavljanju raztrganih pogovorov z mojo dementno mamo, si mislim.
Sestavim!
Ko je mrak začel požirati svetlobo dneva,
se je že bledo sonce še zadnjič, preden je zares
potonilo za zvonikom cerkve Svete Marjete,
razlilo po kuhinji. Potikalo se je po kotih, brkljalo, ne vem za čim, in njegova svetloba je
slabela. Iskalo je mamin obraz. Našlo ga je in

se za kratek hip pomudilo na njem. Zgladilo
je gube in poudarilo njeno siceršnjo milino.
Od Svete Marjete sem je lahen vetrič prinašal večerno Avemarijo …
V mami se je začelo dogajati poznano občutje, ko je ob večernicah zaključevala delo
na njivah, travnikih, okrog poslopij in v hlevu, tudi če to še ni bilo končano. V njej je
prebujalo daven občutek, ko nas je otroke,
že napol speče drugega za drugim polagala
v postelje, vsakega posebej pokrižala in ga,
prav vsak večer, izročala
v varstvo … Mrmraje je,
v pravilnem zaporedju,
brez napake v besedilu
in razločno začela izgovarjati vzorec znane molitve.
Zvonjenje je potihnilo, sonce je ugasnilo, ona
pa je sedela z obrazom v
drži zadovoljne, hvaležne matere. Kdo ve, katerega od nas je tisti hip
pestovala?
Neopisljiva milina je
polnila kuhinjo. Nenadoma nisem potrebovala nobene smiselne
besede več. Nobenega
odgovora, s čimer bi ovrgla dejstva popolne izgube spomina pri mami. Nenadoma je bilo
vse prav. Prizor in občutje nista potrebovala
besed. Odvečna šara bi bile, kalile bi milost,
ki je legala na naju!
Dovolj za zmeraj. Če imava druga drugo
in imava to pradavno občutje sreče večernega obredja mater takrat in tudi danes; in ker
še lahko z njo poslušam, ne da bi bilo treba
smiselno govoriti, večerno Ave Marijo!
  Hči

Vsem ljudem želim zdravja in miru,

Pride naj pomlad,

še posebej svoji družini.

čakal bi jo rad, vesele pesmi pel.

M. M. T.

P. V.
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KOSTI
Smeh je pol STARE
zdravja
Sedi mož v samih gatah za mizo in bere časopis, ko pridirja žena in mu reče:

"France, hitro se obleci, Mici
pride na kavo in ne bo ji prijetno gledati teh tvojih stari
TORTA
Starejša gospa pri osemdesetih,
sedita
v parku
"Ja,vendar
kar naj vidi, kako maloUpokojenca
in slabo mi
kuhaš,
da sem tako suh."
še precej živahna, vstopi v lekarno:
in
se
pogovarjata.
Žena pa mu ne ostane dolžna:
»Dober dan, gospod, imate aspirine?«
»Kako kaj tvoja žena?«
SMEH
JEvprašala,
POL
ZDRAVJA
"Potem daj pa še gate dol,
in sedobro.
bo
zakaj
»Da, seveda, gospa!«
»Kar
Pred dnevi
je ti sploh kuham!"

V LEKARNI

»Kaj pa analgetike?«
imela rojstni dan.«
»Vsekakor, gospa!«
»Koliko pa je bila stara?«
»In antirevmatike?«
V LEKARNI »Raje ne povem. Lahko ti le zaupam,
»Gotovo, gospa!«
so bile svečke
dražje
od cele
torte.«
Starejša gospa prida
osemdesetih,
vendar
še precej
živahna,
vstopi v lekarno:
»Kaj pa viagro?«
"Dober dan, gospod, imate aspirine?"
»Imamo, gospa, vendar je za viagro potreben
"Da, seveda, gospa!"
zdravniški recept.«
"Kaj pa analgetike?"
»In gel za hemoroide?«
»Tudi tega imamo, gospa.«
"Vsekakor, gospa!"
»Kaj pa kaj zeliščnega za jetra in žolčnik?« "In antirevmatike?"
»Prodajamo, gospa!«
"Gotovo, gospa!"
»In antidepresive?«
"Kaj pa viagro?"
»Te lahko dobite pri nas samo na recept.« "Imamo, gospa, vendar je za viagro potreben zdravniški recept."
»Pa uspavala?«
"In gel za hemoroide?"
»Ja, a tudi zanje potrebujete recept.«
"Tudi tega imamo, gospa."
»Imate kako sredstvo za izboljšanje spomina?«
"Kaj pa kaj zeliščnega za jetra in žolčnik?"
»Tudi to bi se našlo pri nas.«
"Prodajamo, gospa!"
»In plenice za inkontinenco?«
"In antidepresive?"
»Na to se lahko zanesete.«
"Te lahko dobite pri nas samo na recept."
»Kaj pa ... ... »
"Pa uspavala?"
»Poslušajte, gospa, imamo najbolje
"Ja, a tudi zanje potrebujete recept."
založeno lekarno v mestu in naša
"Imate kako sredstvo za izboljšanje spomina?"
ponudba je najboljša daleč naokrog.
Kaj pravzaprav potrebujete?«
"Tudi to bi se našlo pri nas."
»Veste, konec meseca se poročim z
"In plenice za inkontinenco?"
Jožetom, ki jih ima petindevetdeset,
"Na to se lahko zanesete."
pa sva želela vedeti, če bi lahko pri
"Kaj pa ... ... "
vas odprla knjigo mladoporočencev.
"Poslušajte, gospa, imamo najbolje založeno lekarno v mestu in naša ponudba je najboljša dal

PREHITRA

naokrog. Kaj pravzaprav potrebujete?"
"Veste, konec meseca se poročim z Jožetom, ki jih ima petindevetdeset, pa sva želela vedeti, č
PREHITRA
VOZNICA
VOZNICA
lahko pri vas odprla
knjigo mladoporočencev.

Policaj ustavi 83-letno voznico:
Policaj ustavi 83-letno voznico:
»Gospa, ali veste, da ste vozili
"Gospa, ali veste, da ste vozili neprimerno hitreje od dovoljene hitrosti?"
neprimerno hitreje od dovoljene hitrosti?«
TORTA
"Seveda vem,Upokojenca
gospod policaj,
a moram
voziti
hitro,
preden
pozabim, kam sem sploh
sedita
v parku
invem,
se pogovarjata.
»Seveda
gospod
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FILM

"Kako kaj tvoja žena?"
voziti hitro, preden pozabim, kam sem
"Kar dobro. Pred dnevi je imela rojstni dan."
sploh namenjena!«
je bilada
stara?"
je"Koliko
šel vpa
kino,
bi si ogledal pornografski film.
"Raje ne povem. Lahko ti le zaupam, da so bile svečke dražje od cele torte."

Upokojenec
Ko se je vračal proti domu, je srečal znanca, ki ga je vprašal, kje je bil.
STARE KOSTI
Upokojenec je odgovoril: Sedi mož v samih gatah za mizo in
"V kinu. Ogledal sem si zgodovinski
film."
bere časopis,
ko pridirja žena in mu reče:

FILM

Upokojenec je šel v kino, da bi si ogledal
pornografski film. Ko se je vračal proti domu,
je srečal znanca, ki ga je vprašal, kje je bil.
Upokojenec je odgovoril: »V kinu.
Ogledal sem si zgodovinski film.«
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»France, hitro se obleci, Mici pride na
kavo in ne bo ji prijetno gledati teh
tvojih starih kosti!«
Zbrala: mag.Katja Pem Sevšek
»Ja, kar naj vidi, kako malo in slabo
mi kuhaš, da sem tako suh.«
Žena pa mu ne ostane dolžna:
»Potem daj pa še gate dol, in se bo
vprašala, zakaj ti sploh kuham!«

Zbrala: mag. Katja Pem Sevšek
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