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Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 25. august 2015  

. 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

 
Vagn Jensen, 
Tapgruppen. 
 

Inge Lise Jensen, 
Strandvejen stuen. 

Redaktionen har redaktionsmøde hver onsdag kl. 14.30  - 16.00. Her vil man kunne træffe os 
på det lille kontor Havglimt stuen. 

Redaktionen kan kontaktes ved at lægge en besked ind i brevbakken ” Marlene Lassen Ane-
monen” i kontoret Havglimt stuen. Du kan også kontakte Marlene og Vagn på Anemonens 
e-mail, som er: anemonen@stefanshjemmet.dk - ligesom Vagn kan kontaktes over Bosted, 
eller på kontoret, Havglimt stuen mandag – torsdag fra kl. 14.00. 

 

 

 
Ønsker du at modtage besked hver gang et nyt Anemonenummer er lagt på hjem-
mesiden, så tilmelder du dig ved at gå ind på vores hjemmeside : 

 

Forneden til venstre i menuen, hvor der står en rubrik med nyhedsmail. Der skri-
ver man sin egen e-mailadresse, og klikker OK. Så modtager man automatisk ny-
hedsbrev når næste Anemoneblad er lagt på hjemmesiden.   

Aktuelle datoer i foråret 2015 
 

Brugerrådsmøde: d. 8. juni 
 

Bestyrelsesmøde:  d. 10. juni.  
 

Ferie eller lukkedage i AC: d. 11 juli - d. 2. august ( sommerferie )  

 

Gudstjenester: Følgende onsdage; d. 20. maj,  d. 22. juli. 

http://www.stefanshjemmet.dk/
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Forstanderens hjørne        
 
 

Tusind tak for den varme modtagelse I har givet mig. Det har varmet langt ind i hjertet. Jeg 
vil gøre mit bedste til at Stefanshjemmet må fortsætte den positive udvikling.  
 
Stefanshjemmet er opkaldt efter en af  de første diakoner hvis navn var Stefanus. Det står be-
skrevet i apostlenes gerninger i det nye testamente. Jeg bliver meget ydmyg, når jeg læser om 
hans virke og hans udvælgelse til at være diakon. Han blev udvalgt blandt en række andre ud 
fra følgende kriterier ”velanskrevne mænd, fyldt af  ånd og visdom” og hans opgave var, sam-
men med andre, at tjene ”enker og faderløse”. Jeg håber at jeg må have ydmyghed og visdom 
til at tjene beboere, medarbejdere og pårørende. Jeg vil gerne skabe en platform, hvor vi kan 
fremelske det gode. Stefanus viser vejen ved ”at tjene ved bordene”, som der står i teksten. 
 
Jeg har særligt haft to gode oplevelser, siden jeg begyndte som forstander. Den første var 
Dronningens fødselsdag. Jeg blev helt bevæget over at se medarbejdere og beboere drage af  
sted til Marselisborg. Hvor var det godt at se. Den anden var en aften, hvor jeg havde rund-
visning på Stefanshjemmet. Jeg har været lidt nervøs over om medarbejdere og beboere trives 
på Stefanshjemmet. Der har været sparerunder og vi udfordres på mange områder i forhold 
til at løse vores opgave på Stefanshjemmet. Det jeg så var pragtfuldt og jeg fortæller om det, 
hvor jeg kommer frem. Jeg så medarbejdere og beboere som smilede og var venlige i en grad 
der varmede langt ind. Det vidnede om stor kærlighed mellem medarbejdere og beboere. Mi-
ne bekymringer blev gjort til skamme, og det gav mig energi og lyst til min opgave på Stefans-
hjemmet. 
 
Hvad ligger der af  opgaver foran? 
 
Der bliver lidt reparationer på bygninger om kort tid. Det er bl.a. gavlen ud mod bugten, som 
skal have en omgang. Der skal lægges dræn omkring køkken bygningen og der skal males træ-
værk. 
 
Den 22. juli bliver der en Grill og Gudstjenestedag på Stefanshjemmet. Vi håber at mange vil 
bidrage til at det bliver en god dag.  
 
I efteråret indføres et helt nyt dokumentationssystem. Vi har anvendt ”Bosted” i mange år, 
men skal fra efteråret indføre noget der hedder CSC social. Hvis medarbejderne pruster lidt i 
efter året, så kan det skyldes ændringer af  vores IT system. 
                                                                               
 

Kærlig hilsen 
                                                      

Erik Morten Jensen.    
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Reception for ny forstander 
 

Torsdag d. 12. marts blev der holdt reception for vores nye forstander, Erik Morten Jensen.  
 
Det var en rigtig fin reception. Vi var mødt rigtig mange frem for at byde Erik velkommen. 
Der var også mange fra bestyrelsen. Vi havde glædet os rigtig meget til dagen. 
 

Foto: Køkkenet diskede op med masser af lækkerier i anledning af dagen   
 
 
 
 
 
Bestyrelsesformand, Kent Schou Rasmussen startede med at byde Erik velkommen, og der-
efter fik Erik lov at fortælle lidt om ham selv, hvor han kom fra, hvad han havde været be-
skæftiget med. 
 

Derefter kunne vi sætte os ved bordene og nyde alle de dejlige mundgodter, som køkkenet 
havde lavet til dagen. Der var bl.a. hjemmebagt knækbrød med forskellig ost, laks mm. Det 
smagte rigtig godt. Der var også små kager (Petfur) som også var rigtig lækre, ligesom for-
skellig drikkevarer. 
 

Der var en rigtig hyggelig stemning rundt ved cafébordene. 
 

Det var dejligt at møde den nye forstander. Jeg snakkede med ham, og han var let at snakke 
med, venlig, lyttende og rigtig rar. 
                                                                                              / Inge Lise, Strandvejen stuen.    

 
 

    Foto: Erik fortalte lidt om hans fortid.    Foto: Caféen var fuld af glade mennesker.       
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En dag med de   
 

I anledningen af  Dronningens 75 års fødsels-
dag blev Dronningeparret kørt med karet 
rundt i Aarhus d. 8. April..    

Karet turen startede ved Ingerslev Plads kl. 
11.30 og sluttede ca. kl. 12.00 ved Rådhuset 
hvor der var frokost.    

Vi var ca. 20 beboere, eksterne brugere og 
personaler oppe ved slottet, da Dronningen 
forlod slottet inden karet turen.   

 En dejlig oplevelse.    

Vi var heldige at se Kronprins Frederiks dren-
ge Christian og Vincent, som var på tur med 
deres barnepige.     

                                                 / Heidi.                                                                     
Foto: Krone 1 bilen med Dronningen. 

Foto: Bodil, Lene, John og Michael venter på Dronningen og har flagene klar.  
          Et super dejligt foto fra en stor dag. 

Kongel ige   

http://pixabay.com/da/krone-gylden-royal-lysende-312734/
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Interview med Stefanshjemmets nye forstander 
 
 
 
Marlene Lassen spørger: ”Hvordan har det været at starte som forstander på Stefans-
hjemmet?”     

 

Erik Morten Jensen svarer: ”Det har været en fantastisk givende oplevelse, at møde det go-
de fællesskab, de glade mennesker, beboere og gode medarbejdere der alle er med til at gøre 
stedet til et godt sted at være. Det har også været en berigelse og opmuntring at mærke ste-
dets historie og ikke mindst beliggenhed. Jeg nyder hver eneste dag.” 
 
Marlene: ”Hvordan fik du interessen for at blive forstander?”      

 

Erik: ”Jeg har været leder i de sidste 25 år eller mere. Jeg har været ansat i socialpsykiatrien, 
hvor der bl.a. var mennesker med psykiatrisk diagnose og hjerneskade. Det var i Syddjurs 
kommune. Jeg har ligeledes været leder i Blå Kors Danmark.” 
 
Marlene ”Har du altid ”brændt for” sådan nogle som os med hjerneskader?”     

 

Erik: ”Jeg har altid arbejdet med mennesker som har været særligt udfordret på forskellige 
niveauer, og interessen for Stefanshjemmet ligger i lige tråd med de erfaringer og glæder 
som jeg har oplevet tidligere.”  
 

”Herudover har jeg min bedste ungdomskammerat, som fik en hjerneskade efter et trafik-
uheld. Han havde lige fået sit 3 barn og arbejde som sognepræst. Det er nu ca. 20 år siden. 
Jeg besøger ham jævnligt og så går vi sammen ind i erindringen om vores unge dage. Det 
medfører stor glæde og latter for os begge. Han er fuldstændig udmattet efter mit besøg. 
Han har i øvrigt arbejdet på Stefanshjemmet da han var ung og studerede i Århus.” 
 
Marlene: ”Hvad har du været beskæftiget med inden du kom til Stefanshjemmet?”   

 

Erik: ”Min forrige stilling var som leder i socialpsykiatrien hos Syddjurs kommune.” 
 
Marlene: ”Hvad har du af  uddannelse?”   

 

Erik: ”Jeg er bl.a. uddannet diakon/socialpædagog, psykoterapeut/familieterapi og en di-
plomuddannelse i ledelse.” 
 
Marlene: ”Er der nogle ting du vil vægte specielt som forstander?”   

 

Erik: ”Ja jeg vil have fokus på at alle der bor her har det godt på Stefanshjemmet. På samme 
måde vil jeg have fokus på at alle medarbejdere trives og er glade for at arbejde her.” 
 
Marlene: ”Kommer du her fra Aarhus området?”     

                             (fortsættes side 7) 
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( Interview fortsat fra side 6 )         

 
   

Erik: ”Jeg er født i Ikast og opvokset i Nexø på Bornholm i 17 år.. Derefter flyttede jeg 
til Aarhus, og efter en afstikker til Nordjylland har jeg boet i Aarhus siden 1979. Jeg hol-
der rigtig meget af  den her by.” 
 
Marlene: ”Har du kone og børn?”     

 

Erik: ”Ja, jeg er gift med Kirsten og har været det i 33 år. Vi har 3 børn, som alle er gift 
og tilmed 3 pragtfulde børnebørn.” 
 
Marlene: ”Har du nogle fritidsinteresser?”     

 

Erik: ”Jeg er meget engageret i det sociale og kirkelige område i byen. 
Jeg kan lide at gå på jagt, jeg sejler lidt, og så læser jeg meget, både fag - og skønlittera-
tur. Jeg er med i flere bestyrelser på det sociale område, bl.a. værestedet, ”Det blå sted” i 
Jægergårdsgade og ”rådet for socialt udsatte”. Jeg holder også lidt foredrag ude i byen.” 
 
Marlene: ”Når du holder fri med familien og der skal hygges, er det så med en 
god bog, en film, spil, gåture, snak eller ?”      

 

Erik: ”Det er jo næsten alt det du nævner, drøfter livet, ud i naturen, lege med børne-
børnene, spiller forskellige spil, læser gerne. Vi går i biografen og teateret og nyder i det 
hele taget kulturlivet i Aarhus. Jeg elsker fodbold. Når tiden tillader det ser jeg gerne 
Champions League og superliga”  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
                   Foto: Det var med hygge og smil at interviewet ”kom i kassen”. 
 

Marlene: ”Hvilken bog/bøger er din favoritbog?  
                                      
 

Erik: ”Der er mange der kunne fortjene at blive nævnt. Men jeg kan f.eks. nævne Ste-
phen Covey’s ”De 3 alternative principper: ”Den 3 vej”, ”Den 8 vane” og ”7 gode va-
ner”.  
                                               (fortsættes side 8)   
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(Interview fortsat fra side 7) 
 
Peter Lund Madsens  bog ”Dr. Zukaroffs testamente” læser jeg i øjeblikket med stor 
interesse. Jussi Adler Olsens bøger om afdeling Q, ”Kvinden i buret” mm.”  
 
”Hvilken favoritfilm/serie?    

 

  Jeg ser f.eks. alle James Bond filmene. Kan også nævne ”A Beautiful Mind” som en af  
de rigtig gode film jeg har set. 
 
Marlene: ”Hvordan tror du Stefanshjemmet vil se ud om 10 år?” 
 

Erik: ”Jeg tror at der er sket en forandring af  de fysiske rammer. Bestyrelsen har bedt 
mig være med til at igangsætte ”Inclusia”, en udbygning af  aktivitetscenteret. Ud over 
de fysiske rammer håber jeg Stefanshjemmet er i en lige så god ramme som det er. Når 
man læser de 2 bøger der er skrevet om Stefanshjemmets historie kan man læse at Ste-
fanshjemmet i hele perioden har været under en rivende udvikling og altid fulgt med 
udviklingen bedst muligt, og jeg er sikker på at Stefanshjemmet også kan tilpasse sig de 
udfordringer der kommer fremover.” 
 

 
Konkurrencen - Navngivning og placering af  ”Stenen” 
 
Vi takker for de mange gode forslag. I redaktionen valgte vi de 5 forslag vi synes var 
bedst af  både navn og placering. Vi synes der var så mange ”vinderforslag”, at vi valgte 
at trække lod blandt de 5 forslag. Det fik vi hjælp til af  lykkens ”gudinde” Claus Niel-
sen.  
 
PS. M.h.t. placering kan vi ikke garantere, at det ender med at stenen kommer til at stå 
på vinderplaceringen. Der kan være nogle praktiske ting der skal tages højde for når ste-
nen skal flyttes.  
 
De 5 forslag til navnet var: 
 

Pinocchio-stenen 
 

Herrestenen 
 

Gigant 
 

Big 
 

Meteoren                                                 Foto: Claus var ”lykkens gudinde” og trak lod. 
 

Vinderen blev: Big       Indsendt af  Henning Lind. 
 

                                                                                                                  (fortsættes side 9) 
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(Konkurrence fortsat ) 
 
De 5 forslag til placeringen var: 
 

På plænen foran rygerskuret 
 

På den lille høj ved siden af  Egetræet ved flagstangen 
 

Ved indgangen 
 

I haven ved æbletræet 
 

Ved flagstangen 

 
Vinderen blev: I haven ved æbletræet.  Indsendt af: Anne-Grethe Mondrup Nyborg.  
 
Vinderne blev begge belønnet med en hoptimist hver.  /red 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Foto: Marlene overrakte gevinsterne                          Foto: Henning med gevinsten 

                        Foto: En af gevinsterne                         Foto: Vinderne blev begge rigtig glade 
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Interview med Strandvejen stuens nye afdelingsleder 
 
 

Marlene Lassen spørger: ”Hvordan har det været at starte som afdelingsleder på Ste-
fanshjemmet?”     

 

Morten Larsen svarer: ” Det har været en stor og spændende udfordring. Jeg gik fra et sted 
med 5 ansatte til et sted med flere afdelinger og rigtig mange beboere og personaler. Det har 
som sagt været udfordrende, sjovt og ind i mellem hårdt, og så er det også positivt at lære så 
mange dejlige mennesker at kende.” 
 

Marlene: ”Hvordan fik du interessen for at blive afdelingsleder?”      

 

Morten: ” Jeg uddannede mig som pædagog for 7-8 år siden. Derefter arbejdede jeg et sted i 
Hobro med unge mennesker med forskellige udfordringer. Samtidigt tog jeg en kandidat ud-
dannelse i generel pædagogik ved DPU. Alt det kombineret med at jeg havde haft forskellige 
typer afdelingsledere var med til at jeg fik lysten og interessen for at søge stillingen.” 
 

Marlene: ”Har du altid ”brændt for” sådan nogle som os med hjerneskader?”     

 

Morten: ” Jeg har mest arbejdet med omsorgssvigtede unge mennesker. I mit sidste job som 
også var med unge mennesker mødte jeg et par stykker med hjerneskader, hvilket jeg synes 
var spændende. Samtidig tog jeg et diplom modul inden for Neuropædagogik.  
Det var er et område som jeg synes er spændende og interessant.” 
 

Marlene: ”Hvad har du været beskæftiget med inden du kom til Stefanshjemmet?”   

 

Morten: ” Ud over de 4 år på Vesterfjord kollegiet i Hobro har jeg været ansat lidt forskellige 
steder - mest Ungdomsinstitutioner og med en bred målgruppe af  omsorgssvigt og indlæ-
ringsvanskeligheder. Jeg havde bl.a. et års vikariat på Lyngå-kollegiet i Aarhus.” 
 

Marlene: ”Hvad har du af  uddannelse?”   

 

Morten: ” Til at begynde med uddannede jeg mig som salgsassistent hos Føtex. Det viste sig 
at det ikke lige var mig, så derfor valgte jeg at tage en pædagoguddannelse i Odense. Senere 
kandidat uddannelse i generel pædagogik på DPU, samt diplom modul i neuropædagogik.” 
 

Marlene: ”Er der nogle ting du vil vægte specielt som afdelingsleder?”   

 

Morten: ” Ja åbenhed. Man skal kunne komme og sige tingene i åbenhed, ellers er det svært 
at ændre på det. Det gælder selvfølgelig begge veje i en god dialog. 
Ærlighed – at folk kan stole på mig og omvendt. 
Forskellighed – Plads til at skabe rum for forskellighed. Mennesker tænker forskelligt. 
Respekt for tydelighed – at jeg kan fortælle hvad jeg mener. Og det gælder selvfølgelig også 
den anden vej. ”  
 

Marlene: ”Kommer du her fra Aarhus området?”     

 

Jeg har primært boet i det nordjyske, Hobro, Odense og Aalborg. Men jeg har også boet i 
Aarhus i 5 år inden jeg igen flyttede til Hobro hvor jeg bor nu. 
                                                                                                        
              ( fortsættes side 11 ) 
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( Interview fortsat fra side 10 )         

 
   

Marlene: ”Har du kone og børn?”     

 

Morten: ”Nej, jeg har kæreste og jordens dejligste datter Malou. At blive 
far er uden sammenligning den største oplevelse der har været i mit liv.” 
 

Marlene: ”Har du nogle fritidsinteresser?”     

 

Morten: ”Ja, men lige for tiden er der ikke plads til så mange fritidsaktivi-
teter med det nye job samt rollen som nybagt far. Inden da dyrkede jeg en 
hel del Crossfit, og håber at kunne komme til det igen senere hen”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlene: ”Når du holder fri med familien og der skal hygges, er det så med en god 
bog, en film, spil, gåture, snak eller ?      

 

Morten: ”Specielt i weekenderne går vi lange ture med vores 2 hunde og barnevognen. Før 
hvor jeg arbejdede meget i døgnvagter kunne det godt føles lidt som en ”træls” pligt at skulle 
lufte hundene, men nu er det blevet helt omvendt og nærmest et fristed hvor man får ladet 
op. Derudover snakker jeg meget med min kæreste. Hun er socialrådgiver, så vi sparer ofte 
med hinanden. Ind i mellem bliver der tid til en film.” 
 

Marlene: ”Hvilken bog/bøger er din favoritbog?  
                                      

Morten: ”Skønlitterært er det nok Jordens søjler af  Ken Follett. 
Faglitterært er det ”Uren pædagogik”. Den giver en spændende og anderledes forståelse på 
hvad pædagogik er.”  
 

            ( fortsættes side 12 )    

 
 

 

                 Foto: Marlene var klar med spørgsmålene til Morten. 
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( Interview fortsat fra side 11 ) 
 
Marlene: ”Hvilken favoritfilm/serie er dine favoritter?   

 

  Morten: ”Den sidste serie jeg så var Beverly Hills 90210, så det fortæller selvsagt at det ikke 
ligefrem er serier jeg dyrker mest. 
Hvad film angår, så er det danske film jeg ser, både nye og gamle. Jeg holder rigtig meget af  
den danske humor.” 
 
Marlene: ”Hvordan tror du at Stefanshjemmet vil se ud om 10 år?   

  

Morten: ”Jeg tror at det er et stort sted med masser af  mennesker som trives på stedet. Et 
godt sted hvor alle er glade for at være. 
 

Marlene: ”Er der noget du gerne vil tilføje interviewet”?        

 

Morten: ”Igen at jeg har været glad for mødet med en masse nye spændende mennesker.” 
 

Et lille tillægsspørgsmål fra Vagn: ”Når du bor i Hobro og er kommet en del i Aalborg - 
er det så Hobro eller AaB?” (fodbold, red.)     

 

Morten: ”Det er faktisk ingen af  delene. Jeg har altid været AGF-tilhænger, så når AGF er 
tilbage i superligaen, så støtter jeg helt klart AGF.” 
 
 
         
 
 

Redaktionen ønsker stort tillykke med fødselsdagen til: 
 

 

Juni: 
 
d. 03. Preben Pedersen  

 

d. 04. Charlotte Mortensen   

 

d. 06. Karsten Majgaard   

 

d. 11. Mona Johansen   

 

d. 18. Else Nitschke   

 

d. 18. Troels K. M. Hansen 

 

d. 19. Hans Kristoffersen   

 

d. 20. Haydar Yurdakul  

 

d. 21. Susanne Kjems 

Juli: 
 
d. 07. Lisbeth Pedersen   

 

d. 08. Flemming Ribæk  

 

d. 09. Bernd-Dieter Gauger  

 

d. 16. Berit Baunsgaard  

 

d. 16. Michael Hansen   

 

d. 24. Hanne Groes 
 
 
 
 

August: 
 
d. 09. Poul Rasmussen   

 

d. 14. Leif  Andersen   

 

d. 16. Klaus M. Nielsen    

  

d. 20. Flemming Madsen  

 

d. 27. Christian Larsen   

 

d. 28. Jan E. Christensen   

 

d. 29. Henrik Beckermann  

 

d. 30. Carsten Grosen 
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Der er delte meninger om Classic race, men jeg synes det er sjovt og spændende at kigge på. 
Jeg glæder mig til det hver gang det kommer, så sker der endelig noget. 
 

I år var der tilmed godt vejr alle 3 dage. Det er før sket at det har regnet i 2 dage, så er det 
knap så sjovt. Jeg plejer at have gæster, men de kunne ikke i år.. Det er ret underholdende 
for os der bor her, og det er gratis underholdning, og man kan invitere gæster.. 
 

Sammen med min ledsager og hendes 2 drenge var vi nede på Strandvejen og besøgte hen-
des fætter, der skulle køre ræs. Det var en rigtig god oplevelse, at komme så tæt på det der 
sker. Det har jeg altid ønsket mig, man føler at man næsten selv er med i løbet. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

        
    
         
 Foto: Bernd nyder ræset fra terrassen.          Andre ”så på” lige uden for Stefanshjemmet. 

 

Det tager et par dage at stille det hele op, og der er rigtig mange frivillige der yder en kæmpe 
hjælp, men så er sikkerheden til gengæld også helt i top. 
 

Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god sommer. 
 

                                                                                  Hilsen 
                                                                                                Inge Lise, Strandvejen stuen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
                           Foto: Balkonudsigt.                               Foto: Gangsterbilen fra markedspladsen    
 

Vi takker Lucas for alle de fantastiske billeder fra Classic race.           /red    
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Valgplakater på gallerigangen.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Foto: Valgplakater på gallerigangen.    
 

Valgplakater og info om partierne.   
 
Beskæftigelses tilbuddet tog et rigtig fint initiativ og satte gang i en proces med at lave noget 
info om partierne., så man kan sætte sig lidt ind i hvad de mange partier står for. 
 
Og bagefter blev plakaterne hængt op på gallerigangen. 
 

 
 
 

Forsidefotoet:    
 
Egernspringvandet står midt i Stefanshjemmets smukke have. 
Desværre er der ikke meget springvand over det, da selve ”vanddelen” ikke virker.  
 
Måske den del skulle på ønskesedlen hvis Stefanshjemmet en anden gang er heldige at mod-
tage pengegaver fra fonde eller lign.  
 
Mange mener at lyden fra rislende vand virker afslappende og ligefrem afstressende.  
 
I meget gamle dage blev springvandet nærmest regnet som et alter. Romere, kinesere og ja-
panere byggede deres boliger omkring springvand. Vand var den gang en begrænset res-
source, og derfor signalerede det velstand og frugtbarhed hvis man havde et springvand på 
sin ejendom. 
 
Uanset vand eller ikke vand, så synes vi at Egernfontænen er rigtig smuk og fortjener en tur 
på forsiden af  Anemonen. 
                                                                                         / Marlene, Inge Lise og Vagn   
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Morten blev budt velkommen med et par malerier.                                        
 

I forbindelse med velkomsten af  Morten Larsen besøgte Marlene afdelingslederens nye 
kontor og hun syntes at væggene var lidt bare (læs: kedelige). Det måtte der gøres noget 
ved, så Marlene gik i gang med lærred, maling og pensel. Det kom der et par smukke maleri-
er ud af, og de hænger nu og pynter på Mortens kontor på Strandvejen stuen.  

 
 
 

Su… su.. superliga…                              Su… su.. superliga….         
 
              Kom så de hvi’e.                                
 

 

Ny afdelingsleder på Strandvejen stuen    
 
Vi har fået ny leder på Strandvejen stuen, han hedder Morten Larsen. 
 
Jeg har efterhånden talt med ham en del gange, han er rigtig rar at snakke med. 
Når der er tid til det, så kommer han hen til frokost og spiser sin madpakke sammen med 
os. Det giver et rigtig godt indtryk, og er samtidig rigtig hyggeligt. 
 
Jeg kan mærke at han vil os, det er dejligt. 
 
God sommer til alle.  
Jeg håber vi får en ligeså god sommer som sidste år.         
 
Hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen. 

 

Foto: Morten og Marlene ved de 2 malerier som nu hænger og pynter på Mortens kontor.  



Anemonen ønsker alle en dejlig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Foto: På Strandvejen 1 fejrede de foråret med flotte grene på bordene. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Stefanshjemmets blad 
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside: 

www.stefanshjemmet.dk 

Husk havegudstjenesten d. 22. juli kl 17.00 
     

Ud over gudstjenesten grilles der 
også i haven. 
    
Kom og vær med. Det bliver helt  
sikkert en hyggelig aften. 


