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PLADS TIL AT VÆRE

DEN DU ER
Ikke to mennesker er ens og ikke to liv bør leves ens. Derfor er
det de enkelte Mariehjem, der tilpasser sig sine beboere og ikke
omvendt. Således bliver hverdagens små drømme til virkelighed,
og alle får mulighed for at føle sig helt hjemme.

Else Mariehjemmet i Humlebæk.

Denne uge er der østers på menuen på Ellen Mariehjemmet i Gilleleje. Det er langt fra en spise, der
ligger på tallerkenen til hverdag, men efter ønske fra
beboerne er de rustikke skaldyr nu klar til at blive
serveret. Hvis ellers de er til at åbne. For hverdagens små drømme må gerne blive til virkelighed.
”På Mariehjemmene gør vi meget ud af at lytte
til vores beboere, så vi ved, hvad der for dem er
livskvalitet. Vi vil gerne gøre lidt ekstra og give dem
nogle oplevelser, der giver hverdagen værdi, for vi
synes alle fortjener et godt liv,” forklarer Bo Kristiansen, direktør for Mariehjemmene.

RAMMERNE FOR DET GODE LIV

Mariehjemmene er en række uafhængige non-profit
plejehjem med plads til 27-50 beboere. Hvert hjem
gør tingene på sin måde, og her er aldrig langt fra
tanke til handling. Har en beboer et særligt behov
eller ønske, er det ofte muligt at realisere det – også
selv om det ligger lidt uden for normen.
”Ønsker en beboer at have ægtefællen boende
på deltid, eller vil man gerne have hunden eller
katten med, vil vi i mange tilfælde kunne finde en
løsning. Vi prøver at være fleksible, så vidt det er
muligt, for der er stor forskel på, hvad der betyder
noget for den enkelte, og det er vigtigt, at hver og
én føler sig rigtig godt hjemme,” siger Bo Kristiansen
og tilføjer:
”Hvis du skal føle dig hjemme, dur det ikke, at
du skal lære 120 mennesker at kende. Derfor har

vi valgt, at hvert hjem ikke skal råde over mere end
50 boliger. På den måde er der både mulighed for
at være sig selv, ligesom der også er mulighed for
at være social inden for en tryg ramme, hvor alle
kender hinanden.”

PLADS TIL ALLE

Særligt to beboere fandt sig for nyligt så godt til rette,
at de i en alder af hhv. 95 og 98 år valgte at blive
ringforlovede.
”Giver man mennesker mulighed for at leve livet,
som de ønsker, opstår der ofte noget helt særligt. Og
det kom derfor ikke som den helt store overraskelse,
at Inge og Willy valgte at markere kærligheden med
en ringforlovelse. Her skal være plads til at være den
du er – også når I er to.”
Det kan næsten lyde som om, at Mariehjemmene
kun er for de særligt udvalgte. Sådan er det ikke. Alle
kan komme til at føle sig ganske særlige, for her er
plads til alle.
”Er du af din kommune blevet godkendt til at bo
på plejehjem, kan du søge om at komme på et
Mariehjem, og faktisk koster det ikke mere end
andre plejehjem. Der kan være venteliste, men har
du lidt tålmodighed og en anelse held med dig, er
Mariehjemmene også et sted for dig,” afslutter Bo
Kristiansen.

Læs mere om livet på Mariehjemmene
på www.mariehjem.dk

Inge og Willy fra Ellen Mariehjemmet i
Gilleleje fik hinanden i en alder af 95 og 98 år.

Gode naboer bliver til gode venner
på Mariehjemmene. Her dyrkes der
gymnastik på terrassen.

