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Regnbueplejehjem
i
Aarhus

?

I 2015 fik vi i det første plejehjem for homoseksuelle i Danmark. Det
var et allerede eksisterende plejehjem, Slottet på Nørrebro i Kbh.,
der blev indviet som regnbueplejehjem d. 12. august i forbindelse
med Priden. På daværende tidspunkt var der kun en enkelt beboer
der var homoseksuel, men for hver gang der bliver en ledig plads er
den forbeholdt en LGBT-person.
Profilplejehjem er en ny trend indenfor
det offentlige, hvor man ønsker at give
ældre mulighed for at vælge et plejehjem, hvor man kan være sammen
med andre, der har de samme
interesser og/eller erfaringer. I Kbh.
er der plejehjem for madentusiaster,
musikelskere, folk af anden etnisk
herkomst og plejehjem med fokus på
sport, leg, udeliv og dyr.
De ældste generationer af LGBT-personer i dag har været vidne til kriminalisering, forfølgelse og sygeliggørelse af en afvigende seksualitet og
det har vist sig, at homoseksuelle på
plejehjem ofte vælger at kravle ”tilbage ind i skabet”, de isolerer sig og
bliver mere ensomme. Med et regnbueplejehjem er der mulighed for, at
være sammen med ligesindede og
fortsat være en del af et fællesskab
med andre af samme observans, med
samme erfaringsgrundlag, og mulighed for, ikke bare at være accepteret,
men også forstået.
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På Slottet
bor der 111 beboere.

Vi værdsætter
mangfoldigheden
blandt vores beboere
og medarbejdere.

På Slottet har
beboerne mulighed
for at dyrke fælles
interesser.
10

11

Hvordan går det i dag, ca. 3 år efter Slottet fik en regnbueprofil?
Redaktionen har talt med plejehjemmets forstander Henriette Højsteen, som oplyser, at der i dag er 5 regnbuebeboere, 2 kvinder og 3
mænd. Årsagen til det lave antal er dels, at der har været meget få
henvendelser fra LGBT-personer og at der ikke har været så mange
ledige pladser. Med jævne mellemrum laver de en regnbuestund, hvor
de 5 mødes. Til disse stunder inviterer de også beboere fra 3 nærliggende plejehjem, hvorfra der kommer et lesbisk par og en bøsse.
Regnbueplejehjem findes i USA, Canada, Australien, Stokholm, Holland, Berlin, Sydfrankrig og nu også i København…men hvad med
Århus?

Regnbueplejehjem i Århus?
Vi (redaktionen) skrev et brev til Sundheds-og omsorgsrådmanden i
Århus kommune Jette Skive (DF), da vi mener, at der også i Aarhus
Kommune er behov for plejehjem med en Regnbue profil. Vi spurgte
Jette Skive om det er på vej, og hvis ikke, om hun så finder det relevant og vil arbejde på at det bliver en realitet. Vi sendte brevet i
oktober sidste år og fik følgende svar:

ET
PLEJEHJEM
i Københavns
Kommune

Velkommen til Plejehjemmet Slottet
Vi er plejehjemmet med
regnbueprofilen, dvs. et
plejehjem med særligt
fokus på LGBT’ere.
https://plejehjemmetslottet.kk.dk/
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”Jeg kan sige med sikkerhed at der ingen planer er pt. Har heller ikke
hørt Byrådet efterlyse et sådan plejehjem. Vi står jo netop over for et
valg, og ingen ved hvem Rådmanden bliver efter den 21 november.
Derfor dette korte svar.
Med venlig hilsen Jette Skive”

Sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive, DF
Aarhus Kommune.
Har du en konkret sag
inden for ældre- eller
sundhedsområdet, som du
gerne vil drøfte med rådmanden, så er det muligt
at få en snak med hende.
Interesserede bedes ringe
god tid i forvejen på tlf.
8940 6501 for at aftale
et tidspunkt samt oplyse,
hvad de gerne vil snakke
med rådmanden om.
Træffetider i 2018:
27. juni
26. september
28. november
Træffetiderne foregår i
tidsrummet kl. 9.00 10.30 på
Jette Skives kontor
Rådhuset, 4. sal,
værelse 467,
Rådhuspladsen 2,
8000 Aarhus C.
Vi sendte endnu en forespørgsel til Jette Skive i begyndelsen af maj 18.
Vi afventer stadig svar på denne henvendelse.
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Vi sendte også en mail til LGBTs seniorudvalg og fik dette svar:
”Vi gætter på at det om ti år ser helt anderledes ud, da flere fra den
mest aktivistiske generation da er modne til plejehjem (man skal jo
være ret hjælpeløs, før det er muligt at få plads). Hvis der opstår en
gruppe i fx Aarhus, som vil kæmpe for lignende sager, støtter vi meget
gerne op - moralsk og på de måder, vi nu kan.”

Seniorbofællesskab for LGBT`er
Det ville være godt med et regnbueplejehjem i Århus, men som bekendt er man meget syg, hvis man kommer så langt. Så måske er der
ligeså meget behov for en anden mulighed, et regnbue-bofællesskab
for ældre. Og det er faktisk på vej i København.
Boligforeningen 3B kom med en pressemeddelelse i maj 2017, hvor
de meddelte, at de opretter et seniorbofællesskab (50+) for bøsser,
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, på Sundholmsvej 6, Amager,
med 30 boliger på hver 60-65 kvadratmeter. 3B mener det er deres
opgave, som boligforening, at kunne rumme alle. ”Det betyder meget
for den enkelte ældres velbefindende og helbred at have et indholdsrigt liv med daglig kontakt til andre mennesker. Men med alderdommen følger også mindre mobilitet og evne til at være opsøgende, og
ældre LGBT-personer har selvfølgelig et lige så stort behov for kontakt
med ligesindede som alle andre”, udtalt af Peter Rolsdorf, formand for
Gay & Grey, der arbejder for seniorboliger til LGBT-personer.
Måske er det muligt at få en boligforening i Århus kommune til at
gøre det samme. Hvis nogen af jer der læser dette har lyst og overskud til at gå videre med det, så tror jeg også LGBT vil støtte det. Det
ollekolle som så tit er blevet foreslået, kan blive en realitet, i form af
et regnbuebofællesskab.

”...ældre LGBT-personer
har selvfølgelig
et lige så stort behov
for kontakt
med ligesindede
som
alle andre”

Peter Rolsdorf,
formand for Gay & Grey,

Vi kan støtte hinanden
Det har muligvis lange udsigter, med et regnbuebofællesskab i Århus,
men så kan vi jo i mellemtiden bruge hinanden i Tribadernes Netværk
ved at danne netværksgrupper, hvor vi kan støtte hinanden omkring
det at blive ældre. På nuværende tidspunkt er der en gruppe der hedder Støttestrømperne, som er lukket for nye tilkommende. Men det
kunne være en god ide for andre at danne lignende grupper.
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Her er deres beretning fra generalforsamlingen 2018:
I det forløbne år har vi holdt 8-9 møder, der altid starter med en
”Siden-sidst-runde”, hvor vi på skift fortæller, hvad der er sket, og
hvad vi har af glæder og problemer. Ofte kan det være små problemer, vi kan hjælpe hinanden med på stedet. Andre gange kan vi
tage kontakt ind imellem møderne, hvis noget er gået helt galt eller
forrygende godt.
Da vi er en senior-gruppe, oplever vi i stigende grad øjeblikke med
”jeg kan ikke lige huske” og ”hvad er det nu hun hedder”, men vores
fortrolighed er af sådan en karakter, at vi bare kan grine en befriende
latter over det. Fortroligheden kommer af, at vi – under runderne –
fortæller med åbenhed og lytter med stor opmærksomhed. Vi kender
hinandens liv og vilkår, så Støttestrømperne er blevet et socialt netværk, som vi prioriterer højt.

„Støttestrømperne
er blevet
et socialt netværk,
som
vi prioriterer højt.”

Og vi vil gerne anbefale ”metoden” til andre, som måske savner den
kontakt, der var mulighed for, da vi startede det oprindelige Tribadernes Net.
Hermed er opfordringen givet videre.
Så har du lyst til at arbejde videre med ideen om et plejehjem med
regnbueprofil, seniorbofællesskaber for LGBTér eller senior netværksgrupper i Tribade regi, så kontakt os på tribaderne@tribaderne.dk
Lad os bruge netværket til at støtte hinanden.
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STØTTESTRØMPERNE
Tribadernes første senior-gruppe - ”Støttestrømperne” ‑
består af kvinder fra rødstrømpe-tiden.
Gruppen vil drage nytte af hinandens erfaringer og i
særlige situationer trække på hinandens hjælp fysisk og
psykisk.
http://www.tribaderne.dk/stoettestroemperne
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Kilder:
Nu får Danmark sit første regnbueplejehjem: her skal være plads til
alle. Artikel i Berlingske 10.8.15.
83-årige Helge bor på Danmarks første regnbueplejehjem: vi frygtede, hvad der kunne ske, hvis nogen så os. Artikel i BT 15.8.15.
3B bygger Danmarks første regnbuebofællesskab for 50+. Boligforeningen 3Bs hjemmeside. Pressemeddelelse 8. maj 2017.
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