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Ved Trolhede Alderdomshjems 25 års .jubilæum.

Nu føjer Troldhede Alderdomshjem sig til rækken af hjem, der 
har 25 års jubilæum, thi en række hjem af denne slags så jo 
dagens lys her i Ringkøbing Amt i årene umiddelbart efter kri
gen og et langt stykke op i 5o — erne. Disse hjem var særdeles 
moderne og svarede fuldt ud til tidens krav ved deres frem
komst i 5o - erne, men sammelignet med 7o - ernes plejehjem mang 
1er de jo et eller andet hist og her - især hvad angår de sani
tære forhold og værelsernes størrelse.
Der har jo i det sociale udvalg været arbejdet med planer om 
moderniseringer af vore ældre hjem, men de helt store gennem
gribende moderniseringer må vi nok sige farvel til nu - alle 
ved hvorfor,
Oerfor er der for Troldhede Alderdomshjems vedkommende grund 
til at være taknemmelig for denne reducerede modernisering i 
1982, som hjemmet jo er blevet færdig med her ved årsskiftet. 
Denne modern9sering betyder jo trods alt et bedre og mere 
funktionsvenligt hjem for personalet og de ældre« Al mulig, 
grund til at ønske til lykke med dette her op mod jubilæet, 
Hen i bund og grund er jeg af den formening, at det ikke er. 
de ydre rammer, der gør et hjem som dette i Troldhede til et 
velfungerende hjem.
Der er andre ting, der tæller mere på vægtskålen, efter min 
formening« Her vil jeg nævne den ånd og tone, som sådan et hjem 
ledes under. Dagliglivets indhold og livsrytme med frisindet 
sat i højsædet, må hele tiden være et mål for personalet, thi 
husk vi lever i Grundtvigs fædreland med frihed såvel for Loke 
som for Thor, Vore ældre medborgere på vore alderdoms og ple
jehjem må have denne ret som noget naturligt, som vi alle må 
værne om« •.
Jeg har ved mine.besøg på Troldhede Alderdomshjem følt,, at bå-. 
de ånd og tone er i orden - og at såvel ledelse som personale 
gør et stort arbejde for at få denne institution til at vir
ke som et hjem for vore ældre' medborgere, •. •«d 
l*led disse ord vil jeg ønske tillykke med jubilæet og ønske 
alt muligt godt for Hjemmet fremover«

Med venlig hilsen 
P« Just Pedersen, 
Socialudvalgsformand,
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Før grundloven af 1049 var der ingen ældreforsorg i Danmark« 
Kunne man ikke klare sig selv, var man på lige fod med alle 
andre, henvist til fattigvsenet. Det var meget dårligt penge** 
mæssigt set. Nan mistede sin valgret og blev ofte betragtet som 
noget mindreværdigt«
Der er heldigvis sket store fremskridt siden.
” i de gode gamle dage " blev de ældre i Deres hjem eller kom 
på aftægt hos familien. Der var ikke andre muligheder. Der var 
ingen ældreinstitutioner, så som pensionistboliger, beskyttede 
boliger eller plejehjem/alderdomshjern.
Gennemsnitsalderen var ikke så'høj som i dag. Mangel på læger, 
sygeplejersker, sygehuse, lægemidler og sanitære forhold gjorde, 
at'man var genske anderledes udsat for smitte og sygdomsangreb 
af enhver art end man eri dag.
Mange ældre var den gang afhængig af privat velgørenhed, eller 
man gik til ikke uddannede ( " kloge mænd 11 ), når man havde be
hov for sygebehandling.

I dag har vi.et meget højt udviklet sygehusvæsen, med dygtige 
læger, sygeplejersker m,v., samt dertil et kostbart og avanceret 
udstyr og samtidig er såvel ophold som behandling gratis - næ
sten da.
Hovedsigtet i ældrelovgivningen i dag er, at. sikre at de ældre 
kan forblive i Deres eget hjem længst muligt.
For de penge vi betaler i skat, bruges en del af "skattekroner
ne" til hjælpeforanstaltniger m.v. til ældre, så der er mulighed 
for at lette dagligdagen i hjemmet, hvorved man opnår, at de æl
dre kan forblive i deres hjem meget længere.
Hjælpeforanstatningerne er bl.a.:
Hjemmesygepleje
Hjemmehjælp
Hjælpemidler ( kan f. eks. være .en telefon ) 
Beskæftigelsesterapi hjemme eller i en klub' 
Hjælp til boligændringer
Middagsmåltider bragt lige til døren 
Boligstøtte ( til indskud1 og/eller husleje ) 
Fuld folkepension ( Og måske pensionstillæg )
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Eventuelt supplerende medicinhjælp
Eventuelt supplerende brændselshjælp
Fribefordring
og meget andet.

Kan den ældre af forskellige årsager, ikke forblive i eget 
hjem, er der idag mulighed for optagelse i pensionistbolig, be
skyttede boliger eller piejehjem/alderdomshjern.
På piejehjem/alderdomshjem betaler man for opholdet med sin pen-I
sion og med 60 % af de indtaægter, man måtte have derudover« 
Den ældre får udbetalt lommepengebeløb til dækning af personli
ge fornødenheder.
På ældreinstitutionerne er de sanitære installationer naturlig
vis bedst på de nyeste institutioner, men mange af de ældre 
hjem moderniseres efterhånden« Ofte installeres der, foruden ' 
håndvask på værelserne, et lille thekøkken.
Som følge af alle disse fremskridt er sundhedstilstanden blevet 
væsentligt forbedret gennem årene, og deraf følger at gennem-■ 
snitslevealderen er blevet højere end tidligere«
Mange store fremskridt er sket. Dagligdagen er på en vis måde 
gjort lettere for de ældre, men fremskridtet har også sin pris« 
Mange ældre ; er.idag.meget ensomme Dg ofte langt væk fra. familie« 
og venner trods telefon og forbedrede samfærdsmidler«
Det er med andre ord gået meget stærkt tilbage med fællesskabet 
og samhørigheden«
Mange har fået nye problemer - ikke af materiel art, men af psy
kisk art på grund af isolerin og måske også på grund af pasivi- 
tet,men måske kan vor moderne krise bevirke, at vi får en hold-, 
ningsændring overfor dé ældre i vores familie og vennekreds«

John Kristiansen • 
Borgmester« :
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PLEJEHJEM - INSTITUTION ELLER HJEM.

25 år er gået siden Troldhede Plejehjem blev taget i brug, og 
da hjemmet i sin tid startede, formede dagligdagen sig sikkert 
anderledes, for såvel beboere som personale.
Formålet med hjemmet var vel det samme. Nemlig at være et hjem
for den enkelte beboer. Når jeg specielt nævner, at dagligdagen 
formede sig anderledes dengang, tænker jeg på, at for få år til
bage, var såvel beboere som personale på hjemmet stillet overfor 
andre forhold end i dag. Ved hjemmets start var der et par piger 
og bestyreren ansat, og når man får referat fra den tid, så var 
den enkelte beboer jo beskæftiget med mange ting, såvel husligt 
som havearbejde, og det var nok med til at give det hjemlige præg 
en ekstra tand, da manjo i sit hjem også er beskæftiget med blandt 
andet disse ting. Ja, det må have været af stor værdi, at man var 
fælles om disse ting. Dengang kunne man spørge bestyreren, om der 
var plads, og var der det, så varede det ikke mange dage inden 
man kunne flytte ind på hjemmet. Men med tiden er dette jo ændret 
meget, og de af vore ældre medborgere, der i dag flytter ind på 
hjemmet, har jo helt anderledes behov for hjælp end tidligere. 
I dag udger personalet på hjemmet, et personale som jeg vil kalde 
veluddannet, lig det personale man finder på andre plejehjem. 
Men.hvad så med ” hjemmet °? Er det stadig et hjem for vore be
boere? Eller bliver arbejdet så professionelt, at det hjemlige 
skubbes i baggrunder eller helt forsvinder? Det er nok den risi
ko vi i dag løber på vore plejehjem, og vor allerstørste ppgave 
må derfor være at bevare og vidreudvikle det hjemlige på pleje
hjemmet, og på Troldhede Plejehjem må det være vores største op 
gave og vort mål, at bevare hjemmet som et hjem for den enkelte 
beboer, et hjem med frihed under ansvar. Det er klart, at et 
sted, hvor der.skhl være 22 mennesker døgnet rundt, må der være 
nogle generelle regler, der gælder alle, - dette gælder jo også 
hjemmet i en familie, men lad as aldrig glemme, at de af vore æl
dre borgere, som i dag kommer på vort plejehjem, er personer som 
flytter ”hjem” i en alder, hvor det er allersværest at flytte, 
og hvor man skal.flytte fra så at sige alt hvad-man ejer ( det 
er ja ganske minimalt, hvad der kan flyttes med på et plejehjem), 
og derfor er det så vigtigt, at vi sammen med den enkelte beboer 
skaber et hjem, som er prioriteret så højt for den enkelte af os. 
Der er i det sidste års tid sket nogle væsentlige ting på og om-
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kring hjemmet. Jeg tænker specielt på vennekredsens tilbliven 
og ombygningen af hjemmet. Begge dele har sat sit præg på hjemmet 
og ikke mindst vennekredsens tilblivelse er af stor værdi for 
OS| som til dagligt færdes på hjemmet, og det er med til at øge 
kontakten med pårørende til beboerne, og må vi så ved fælles 
hjælp arbejde videre på det, som er det vigtigste for os. 
Tillykke med jubilæet.

Hans Christensen
Betyrer på Troldhede Plejehjem
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TROLDHEDE PLEJEHJEM IGENNEM 25 ÅR !

Den 1. maj i år ( 1983 ) er det nøjagtig 25 år siden 
at de første beboere flyttedB ind på hjemmet, som end
nu ikke var nær færdig. F. eks. var spisestuen ikke 
færdig og man spiste den første tid på stue 3.
Men efterhånden som rummene blev færdige flyttede der 
med dages mellemrum flere beboere ind på hjemmet«.
I de første måneder var der bestyrerinden og et par 
piger til at klare opgaverne, og selvom beboerne den
gang var mere.selvhjulpne, skulle der alligevel klares 
en del opgaver i forbindelse med plejen og omsorgen for-, 
og.af beboerne, og så. skulle man jo også klare haven i 
fællesskab«
Efterhånden blev der lidt mere hjælp på,, og hen sidét på 
sommeren ( først på efteråret.) stod det smukke hjem fær
dig og klar til indvielsen som var berammet til den 2o« 
september,* og der var da 17 beboere på hjemmet« 
Det alderdomshjem ( som det jo var dengang ) som da stod 
færdig var-.det sidste af en række lignenderhjern i Vest
jylland som blev bygget i 2 etager. - Der var plads til : 
23 beboere på hjemmet, men ind imellem var der flere, 
bl.a. boede der Dfte beboere på pigeværelserne, som jo 
ellers i den første tid var beboet af pigerne som hjalp 
i huset ( dengang skulle man jo bo på hjemmet), .
lo år efter at hjemmet blev taget i brug, blev der bygget 
yderligere, til hjemmet idet stuepladsen blev udvidet med 
havestuen,.og der var gået 13 år af hjemmets historie da 
der blev etableret en nattevagtsordning ved hjemmet, og 
et par år senere blev der lidt afløsning til bestyrerin
den, således at der kunne blive lidt frihed engang imellem« ' 
-For få år siden blev der lavet en del renoveringsarbejde 
på hjemmet, idet der kom nyt beklædning på lofterne, og der 
blev skiftet rør ud i hele kælderen ( varme og vandrør ), . ; 
og siden er der kommet ny oliefyr og olietank, og meget 
andet kunne nævnes« - I 1902 kom der en længe ønsket mo
dernisering og tilbygning til hjemmet, idet der blev lavet 
nye badeværelser, ny tilbygning til køkkenet og skyllerüm 
m« m«, og endnu et.stort ønske blev opfyldt idet der også
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blev etableret en elevator og idag, - 25 år efter at Al
derdomshjemmet i Troldhede blev bygget er hjemmets funk
tion lig ethvert andet plejehjems funktion og med ordet 
PLEJEHJEM som rette betegnelse for hjemmets funktion.

Else Jespersen
/

Hans Christensen
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TROLDHEDE PLEJEHJEMS VENNEKREDS - EN DEL AF HEVRDAGEN.

For cirka I år siden blev en undbydelse sendt ud fra Troldhede 
Plejehjem, som gik ud på at starte en vennekreds, som i dag kal
des ” Troldhede Plejehjems Vennekreds "• Hvor mange ville kom
me og hvor mange, som var interesseret, det vidste man ikke no
get om. Men man håbede på fra hjemmets side, at mange ville møde 
op. Det viste sig at interessen var stor. •. -■
Vennekredsen er ikke tænkt at skulle indgå som personale - men 
tænkt som et bindeled mellem beboere - personale - pårørende og 
andre interesserede. Vi vil således være medvirkende eller di
rekte arrangerende af forskellige aktiviteter i forbindelse med 
hjemmet. Vi ønskede således, at vennekredsen skulle gå ind og 
lave forskellige arrangementer, så som ture, fester og bankospil. 
Da vi startede sidste år var det det første af den slags i , der 
var. startet i Videbæk Kommune og man havde indtryk’af i at det,vat 
et stort initiativ vi gjorde.
Vi har haft mange fester med underholdning af forskellig slags 
og alle medlemmer bakkér os vældigt op. Vi skal også lige tanke 
på, at-når’der flytter en ny beboer ind på hjemmet, så får dette, 
menneske et-nyt hjem, men dette gælder så sandelig også de pårø
rende.' ; .
Vennekredsen håber stadig, at det må gå lige så støt fremad som 
det gør i. dag. Når vi har en fest eller én underholdningsaftén, 
så-er det medlemmer af Vennekredsen, der sørger for brød og kaffe 
samt serverung. Personalet har jo deres faste arbejde med.at ple
je, og så er det ikke meningen i at de skal gøré äh dét éhtJ Ööt 0$ 
ér der: for når de har vagt. Derfor har vi-denne Vennekreds. . 
Vi har i '.vennekredsen dette indtryk, at beboerne er glade for 
vennekredsen. Beboerneser glade for, at der kommer nogen "udefra”« 
HÜSK PÄ, det éri en stor glæde for. beboerne, når vi har ét arran- ‘ 
gement« Så siger de til hinanden, at det er spændende, hvad der 
skal foregå. ■■ .
Vi>vil- fortsat prøve at drage såvel pårørende som folk fra byen 
ind 'i.vores Vennekreds.Det vil være en dejlig fornemmelsej hvis 
vi-i højere grad kan stå sammen om de nære’ting’.
Jeg vil gerne her.på Vennekredsens bestyrelse ønske hjemmet til- 
lykke.med; 25 års dagen med lykke Dg velsignelse for: hjemmet i’ 
tiden f femovér. ' - V- ..',

. Olga Knudsen .
’C?’-.'.; Formand for Vennekredsen, z-’
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ALDERDOMSHJEMMET - ARBEJDSPLADS OG » HJEM ».

En dag, ,sidst i januar 1972, var der en annonce i ugeavisen, 
hvor de søgte en stuepige på Alderdomshjemmet i Troldhede. Stil
lingen var på 4 timer dagligt« Jeg tænkte straks« Skal du søge 
den? Det kunne da være helt sjovt at komme ud at arbejde og 4 
timer dagligt måtte jeg da kunne klare«
Jeg søgte pladsen og fik den. Jeg skulle starte d. 4 februar. 
Jeg fik købt en lyseblå kjole og et hvidt forklæde og var så 
klar til at starte. Det blev starten på et alsidigt job. Det var 
rengøring^ sengeredning, småsnak med beboerne, vask, rulning, 
opvask og meget andet.
To gange om året blev der gjort hovedrent, og alle hjalp hin
anden, så vi kunne få detgjort i en fart. Når vi lå side om side 
og skurede ganggulvet og Damgård gav et stykke på mundharpen. 
Ja, så kunne der komme vældig fart på skurebørsterne.
Det var travle dage når man var på arbejdet. Det var trappe op 
og trappe ned, og slidgigten i knæerne forsvandt efterhånden, 
på grund af trapperne - tror jeg da.
Søndagene var altid festlige på hjemmet. Når hele huset var 
gjort ekstra godt rent om fredagen, og maden var godt forberedt . 
om lørdagen, så havde vi det nemt om søndagen. Endvidere .var der 
om søndagen en egen hyggelig atmosfære.
Hver formiddag fik vi kaffe omkring et rullebord i køkkenet. Det 
var dagens frikvarter, og jeg skal love forj at der har lydt man
gen, glad latter fra køkkenet sådanne formiddagsfrikvarterer. 
Til jul var der også altid hyggeligt og pænt pyntet, men hvor 
var der travlt før jul med alle forbredelserne.
Nytårsmorgen kunne man få sig en ordentlig forskrækkelse, når 
der lå ækle små dyr af gummi på Mads Madsens pudevår. Når man 
så fandt dem sad Mads med et lunt smil og røg sin cigar. I det 
hele taget har der været så mange muntre episoder og lune histo
rier, at man skulle tro, at det var et hjem for ”lune’1 jyder. 
Blanke gulve, nye sko og en lidt for ivrig stuepige. Det er en 
skidt kombination. En dag, jeg kom gående hen ad gangen med en 
bakke hvorpå der stod en tallerken sagovælling, gled den ene fod. 
Resultatet blev,.at jeg satte mig på enden, medens tallerkenen 
mad sagovælling strøg ovenud af bakken og ned af en dørkarm og 
hen ad det'blanke gulv« Den aften kom der ingen stuepige ind 
og hjalp til ved aftensbordet« Hun jagtede nemlig sagogryn på
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gangen. Og jeg kan betro jer, at sagogryn er slet ikke så nemme 
at få fat på, som man ellers skulle tro.
I maj 1979 fik vi nyt bestyrerpar, og vi pyntede hjemmet det 
bedste vi kunne til modtagelsen. Nervøsiteten var stor. Hvad mon 
det var for folk? Sæt nu de ikke var til at være ved. Det har 
vist sig, at det kan man godt.
Langsomt, men sikkert, holder nye skikke sit indtog, men mon ik
ke Hans Christensen sommetider har være lidt ærgerlig, når vi 
måske lidt for ofte sagde:” Sådan gjorde vi ikke i" Frk. Jesper- 
sens tid.”
Ja, nu har vi fået nye tider. Nu går vi ikke længere treppe op 
og trappe ned med bakkerne. Nej, nu kører vi med rulleborde i e- 
levatoren. Og nu har vi fået to fine skyllerum med dekontamina- 
tor i det ene.
Vi har fået nyt køkken, og nu drikke vi formiddagskaffe 1 spi
sestuen, men vi 1er da stadigvæk af og til.
Vi planlægger underholdning og lavér den undertiden selv. Vi 
skriver husavis, og hjemmet har fået en vennekredse Beboerne ta- 

? * ; - 
ger på sommerhusferie og slåsser minsandten med vand. ( at de 
da aldrig bliver klogere.)
Jeg vil hermed gerne have lov til at sige tak til Else Jespersen 
og Hans Christensen for en god arbejdsplads igennem de II år 
jeg.har været.på hjemmet. Tak til beborne og til arbejdskamme
rater- for jeres måde at være på.
Hermed vil jeg slutte med at ønske hjemmet tillykke med jubilæet« 
Dette ønske skal udtrykkes i håbet om, at Troldhede Plejehjem' .. 
stadig må værB et trygt og godt hjem for både beboere, pårøren
de og personale. ;

Anna Frølund Jensen
Medarbejder på Trodhede Plejehjem«
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EN HILSEN FRA EN RF HJEMMETS BEBOERE

Da der nu er gået så mange år siden vi kom her, vil jeg fortæl“ 
le lidt om baggrunden til at vi havnede her i Midtjylland« 
Vi havde dengang børn boende her« De andre to boede på fyn og 
Sjælland. Vi havde i mage år drevet et forpagtningsgartneri. 
Min mand havde i mange år haft dårlig ryg, og blev så helt in
valid. Jeg fik samtidigt en meget alvorlig operation. Forpagt
ningstiden var udløbet, og der skulle bygges på jorden. Min mand 
havde fået lyst til egnen her efter gentagne besøg herovre. Vi 
købte så et lille hus i Fiskbæk, hvor vi boede i en dej år, men 
vi opdagede hurtigt, selv efter store reperationer, at det var 
for ringe til ældre svagelige mennesker. Så kunne vi pludselig 
sælge det til en mand, der selv ville reparere det. Handelen 
skulle föregå her og nu. Vi troede vi nemt kunne have fået en 
lille lejlighed i Videbæk, men det viste sig umuligt. Det var 
nemlig en overlejlighed og min mand kunne ikke gå på trapper. 
Så var der en, der rådede os til, at søge her hen på hjemmet. 
Vi kom til hjemmet i 1965. Jeg var på det tidspunkt 66 år og min 
mand Var 70 år. Det var meningen at det kun skulle være forelø
bigt. Vi satsede nemlig på, at når pensionistboligerne kom, skul
le vi have en af dem. Men der gik så mange år inden det blev vo
res tùr, at min mand var blevet for dårlig. Så vi sagde nej tak. 
Vi var blevet glade for at være her. Min mand sagde, at her kunne 
han få denfhjælp han havde behov for dag og nat.
Det blev starten på gode lykkelige år her på hjemmet.Jeg havde i . 
Io år.den bestilling at passe alle blomsterne i stuerne. Andre 
ting så som hjælpe til med opvasken, dække bord og andet.
Dengang var der mange, som kunne klare sig selv. De kunne gå ud 
og spadsere,-de kunne . gå ned i byen og mange underholdt sig med 
forskellige former for spil. Men selvfølgelig var der også den
gang, mange^som trængte til kærlig pleje.
Der er sket meget store forandringer gennem årene. De fleste af . 
.dem, som var her da vi kom, er hér ikke længere. Det gælder både 
,personale og beboere.: Også bygningerne har gennemgået-mange for
andringer. Efter jeg er kommet til hjemmet, er der blevet bygget 
en havestiie til. Der bor ikke længere stuepiger i kælderen. Og-som 
det sidste, har vi fået elevator og nyt kokken. Alt sammen ting 
som vi er glade for. Nu mangler vi bare at få håndvaske på stuer
ne, méh det. kommer nok engang. < '
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Også pådet aktivitetsmæssige plan bliver der gjort.meget for 
os’. Der er blevet oprettet et beboerråd, hvor vi kan komme med 
vores ønsker eller klager. Vi har fået en vennekreds, som arbej
der meget tæt sammen med underholdningsudvalget, her på hjemmet. 
Underholdningsudvalget har samtidigt til opgave.at redigere vo-, 
res husavis. I dette udvalg sidder der fire fra personalet 'og to 
beboere. De arrangerer forskellige ting så som oplæsning, film, 
foredrag, udflugter, fester og lignende. •
Jeg vil hermed sige tak for mange gode år her på hjemjet og vil •' 
gerne ønske hjemmet tillykke med jubitLæet. Jeg håber, at dette ' 
sted.må blive et hjem for mange ud i fremtiden, ligesom det har 
været for mig.

Elisabeth Ludvigsen
- Beboer på hjemmet.


