
I dette nummer:    

December - januar - februar 2015 

 Forstanderens hjørne 
 
 Høstfest 
 
 Udstilling 
 
 Mortens aften           
 
 Til Sødisbakke festival med Henning 
 
 Anni og Marlene besøgte Dronningens Ferieby 
 
 Fødselarer     
 
 Referat fra brugerrådsmøde, krydsord og vittigheder  ligger 

som indstik i bladet. 
 
 Inge Lise fortæller om hendes besøg på Dok 1 
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Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 20. februar 

Redaktionen: 
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 kontoret, 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 outlook, 
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 : 

www.stefanshjemmet.dk  
 

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.   

Nyhedsbreve til Jer der ønsker det 

Aktuelle datoer i vinteren 2015-2016 
   

  Brugerrådsmøde:  d. 14. januar 2016                      
 

  Bestyrelsesmøde:  d. 15. december 2015 
 

  Ferie eller lukkedage i AC:    
 

  D. 23. december 2015 - d. 03. januar 2016 ( begge dage inkl. )                                    
    

  Gudstjenester:     
 

  D. 16. december kl. 10.30 er der Julegudstjeneste i Sct. Pauls kirke. 
  

  samt d. 20. januar og d. 17. februar på Stefanshjemmet                                 

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

Personalet på Stefanshjemmet har lige været til julefest. En årlig tilbagevendende begiven-
hed ved julefesten er kåringen af  den pænest pyntede afdeling. På den måde kommer der 
lidt konkurrence ind som udvikler nogle hyggelige miljøer og lidt julestemning. Vi har brug 
for noget hygge og lys midt i den mørke tid.  
 
Da Morten Pontoppidan fra beskæftigelsesafdelingen gennemgik hver enkelt afdeling med 
billeder af  udsmykningerne bemærkede jeg en særlig lille, men stor ting. Han sagde: ”læg 
mærke til de store stjerner i loftet”.  De har tidligere været røde, men er nu malet hvide. En 
af  jer havde ønsket, at få dem malet hvide fordi den røde farve ikke var pæn. Det er jeg helt 
enig i. Stjerner skal være hvide. Stjerner lyser i den mørke tid. Stjernen er ganske enkelt no-
get der lyser op på en mørk baggrund.  
 
Vi kender beretningen om de visemænd som drog op fra Østerland. Deres vejviser var stjer-
nen over Betlehem, det sted hvor Messias skulle fødes. Da de fulgte den store stjerne ville 
de ramme målet og aflevere deres gaver til ham. 
 
I december kigger vi frem mod den 24. december, som er fejringen af  den begivenhed. Der 
tales endog om at ”Lyset kom til verden” i nogle af  vores julesange. December er også ken-
detegnet ved at det bliver mørkere og mørkere for til sidst at gå mod lysere tider. Den 21. 
december er den korteste dag på året og herefter bliver det lysere og lysere. Det er altså en 
helt speciel måned på året og det er det i særlig grad fordi det handler om lys. Stjernerne på 
gangen er lyse og ikke røde og der bliver tændt lys på afdelingerne. Alt sammen for at give 
mørket et modspil. På Stefanshjemmet kulminerer det med en stor julefest den 18. decem-
ber. Hvor alle er velkommen. 
 

Stefanshjemmets venner 

I dette blad er der en omtale samt fine billeder fra Mortens aften. Det blev for mig en af  de 
begivenheder der lyser op i den mørke tid. Tak til alle som deltog og bidrog. Det blev en 
stor dag. En af  de nye ting var etablering af  lyd og billeder i alle lokaler. Det betød, at alle 
kunne være med i festen på en helt ny måde. Stefanshjemmets venner betalte for udgiften til 
dette. Tusind tak for det.   

 

Glædelig jul 
 

Forstander 
Erik Morten Jensen                               
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 hænder i BT 

Endnu en gang har der været kreative hoveder og hænder på spil i beskæftigelsestilbuddet. 
Denne gang er der blevet arbejdet med hønsenet, papmache og farver for at skabe nogle 
sjove og populære figurer. 
 

Herunder ses lidt billeder fra starten med hønsenettet, hvor figurerne blev formet, og senere 
beklædt med papmache for til sidst at blive malet.. 

Her maler Marlene Garfield 

Fanø Silden  
lånte brysterne af Henning. 

Alice giver Samson farve. 

(Fortsættes side 5) 
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Fortsat fra side 4 

 
Herunder ses de flotte resultater af  arbejdet: 

Foto: Henning lavede smukke bryster 

Foto: Marlene lavede smukke  

Garfield 

Foto: Lottes lækre hjemmelavede  

Foto: Fantastiske Samson 
lavet af Alice 

Foto: Charlotte lavede nuttede Knut 
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Mortens aften festen 2015                                                
 

                                                                                                                                              / Af Marlene R. Lassen 
 

På Stefanshjemmet er Mortens aften en rigtig dejlig tradition, hvor der festes lidt ekstra med 
god mad og drikke. Der kommer duge og stearinlys på bordene, og det er som om at alle der 
kommer til festen den aften har lidt større smil og mere glimt i øjnene end til hverdag. I år 
var der mange som sagde at det var den bedste Mortens aften de havde været med til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Jeg synes det var en suveræn god aften. Der blev hygget med venner, familie, pårørende og 
personale. Der var god musik, og rigtig god mad.  
 

Mon ikke det var et af  de højeste antal gæster i år. Vi var ca. 175, og det føltes ikke så sam-
menpresset som de forrige år. Forklaringen til det skal nok findes i at der i år var sat skærme 
og højttalere op i alle rum, så vi alle kunne blive siddende ved bordene og nyde såvel talerne 
og musikken på storskærm og gode højttalere. Det kunne bl.a. lade sig gøre ved at Stefans-
hjemmets Venner valgte at bruge nogle af  pengene fra den flotte arv efter Vibeke Olesen på 
arrangementet. Det var en kæmpe succes, som flere gange blev fremhævet under festen. De 
forrige år måtte vi klemme os godt sammen når taler og musik var på programmet, og allige-
vel kunne halvdelen ikke få det hele med. Det kunne vi i år. 

3 generationers hygge ved festen. God stemning og smil ved alle bordene. 

Erik holdt en god hjertevarm tale. Stor tilfredshed at kunne høre og se taler og musik. 
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Mortens aften festen 2015 forsat...                                                

 
Musikken var også rigtig god. Det var Karsten Holm. Ham havde vi også sidste år hvor han 
optrådte som Elvis Presley. Det gjorde han så godt at han fik genvalg til dette års fest. I år 
optrådte han som Kim Larsen under titlen ”fortællingen om Kim Larsens liv”. Ind imellem 
sangene fortalte Karsten historier om Kim Larsens liv. 
 

Mit besøg på Dokk 1 

 
Jeg har besøgt Dokk 1. Det er en kæmpe stor bygning. Der er en kørerampe helt op til 5 sal, 
så man gå helt derop. Det var en fantastisk glæde selv at kunne køre så højt op i sin køre-
stol, det havde jeg aldrig prøvet før. Der er også en fin stor elevator, men den ”gad jeg ikke” 
bruge når man selv kunne gå helt derop. 
 
Der er gode legepladser til børnene både inde og ude, og der var flere mødregrupper med 
barnevogne og små babyer, og det giver jo altid godt med liv. 
 
Der er bl.a. et rigtig stort bibliotek med mange aktiviteter. Der var f.eks. et sted hvor man 
kunne få lavet sit helt eget ordsprog, hvor man fik udleveret en start på en sætning, og så 
skulle man selv afslutte sætningen. Jeg fik f.eks. denne sætning: Hvorfor skal man ikke… 
og jeg afsluttede den så med: bare sprede glæde, så sætningen kom til at lyde sådan: Hvor-
for skal man ikke bare sprede glæde. 
 
Der var også en gang inde i bygningen som var fuld af  alverdens smukke farver. Det var et 
smukt syn, i det hele taget var mit besøg på Dokk1 fuld af  mange gratis glæder og flotte 
synsindtryk. Jeg kan varmt anbefale andre at besøge Dokk1, jeg skal helt sikkert derind igen. 
                                                                 
                                                                       Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen stuen   
 

 

God musik, glade børn og voksne viser et godt billede af en fantastisk aften med liv og glæde. 
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Min tur til Sødisbakkefestivalen 

 

I september var jeg en tur til festival på Sødisbakke. 
 

Festivalen er over 2 dage. Jacob Haugaard var konferencier begge dage. Jeg var der om tors-
dagen hvor der blandt andet var Torben Lendager Band og Kendis på programmet. 
 

Ud over musikken var der også gratis hestevognskørsel og man kunne lune sig omkring et 
stort bål. 
 

Højdepunktet var da jeg fik en tur i en bocart. Det er den jeg sidder i på billedet. 
En bocart er en danskproduceret offroad gocart. Jeg har altid godt kunne lide at køre ræs og 
lugten af  benzin er lige mig, så det var en rigtig god tur. 
 

Jeg havde en fin dag i Mariager hvor festivalen hører hjemme, og jeg kan varmt anbefale an-
dre at besøge Sødisbakkefestivalen.  
   

                                                                                            Venlig hilsen Henning, Havglimt  

Foto: Henning prøver en bocart på festivalen. En af de rigtig gode oplevelser. 
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Fredag d. 9. oktober inviterede beskæftigelsestilbuddet til høstfest fra 9.30 - 
15.00.  
 

BT havde lavet rigtig meget ud af  det, tak for det. Mændene havde kasketter 
på, seler i bukserne og klædt ud som bondemænd, og alle pigerne var klædt 
ud som de sødeste karolinepiger.  
 

Der var fællessang og fælles morgenmad, middagsmad, salgsboder hvor 
”Husmoderforeningen” ”De flittige hænder” solgte en masse hjemmelavet syltetøj, safte-
vand, bolsjer, forskellige bærsnapse mm. Jeg var med til fællesspisning hvor vi fik frikadeller 
og kartoffelsalat.  
 

Der var også en masse god underholdning.; svampekatapult, ”Det muntre køkken” hvor 
man kunne smadre porcelæn med en tennisbold, og til sidst kunne man sætte halen på Ma-
thilde koen. Det var en anderledes og vældig hyggelig fredag op til efterårsferien. 
 

Red/Svampekatapulten var en af  Carsten Pedels opfindelser. Når man trak i en snor udlø-
stes katapulten med en våd svamp, og ”Fanø-silden” Brian blev ramt mange gange til stor 
morskab for de fleste. 
                                                                       Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen st. 

Høstfest fortsættes side 10 

Foto: Dagen begyndte med fælles morgenmad i den store sal. 
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Foto: Flotte hjemmelavede skilte. Gyldegårdens smukke og glade personale. 

Foto: Klaus ved Stefansboden med det store udvalg af hjemmelavet saft, snaps, bolsjer mm  

Foto: Anders med den flotte hat, og stakkels Brian der blev ramt af mange våde svampe. 

Foto:  Smukke boder og dekorationer. Alt var bare så gennemført. 
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Redaktionen ønsker stort tillykke med fødselsdagen til: 
 

December:      Januar: 
 

 d. 10. Michael Freund    d. 07. Lene H. Kristensen 
 

 d. 11. Kim Trolle Kristiansen  d. 12. Karin Offenbach Rasmussen  
 

 d. 30. Christian Vinberg   d. 17. Anders Tetens Hoff   
 

         d. 23. Jesper Dennis Perto Bendixen  
 

        d. 25. Hussein Mahmoud Abdo   

 

        d. 25. Michael Egelund Thomassen  
Februar: 
 

d. 09. Dikran Khachiq  
 

d. 13. Torben Sørensen 
 

d. 14. Harago Morese Takou  
 

d. 15. Leif  Hornemann Hansen  
 

Dronningens Ferieby 
 

 
Fredag d. 25. september tog Anni og Marlene fra Strandvejen st. på weekendophold i Dron-
ningens Ferieby i Grenå. Hytten var hyggelig og vi hyggede os sammen og fik nogen virke-
lig gode ”snakke”. Lørdag formiddag var vi inde til markedsdag i Grenå. Det var også rigtig 
hyggeligt. Lørdag aften var vi til stor fest med mad og musik i fælleshuset. Vi kan varmt an-
befale andre at tage en tur til Dronningens Ferieby. 
                                                                                                                   / Marlene 

                      Foto: Feriehytten                               Foto: Spillefuglene hygger sig over et spil 500 



Anemonen ønsker  

jer alle en  

Glædelig Jul og et  

godt Nytår 2016 
 

Tak for et fantastisk hyggeligt og godt år, og lidt reklame. 
 
I redaktionen har vi været rigtig glade for de søde og positive kommentarer vi har  
fået om Anemonen i år. Tak for det, det varmer og giver os lyst til at lægge endnu  
mere energi i det. 
 
Det har været SÅ dejligt at der har været rigtig meget at skrive og berette om, og det  
fortæller jo også at der er liv og der sker gode, sjove og spændende ting på  
Stefanshjemmet. 
 
Specielt BT har været gode til at invitere os til at skrive og berette om alle deres super 
skønne arrangementer. Men mere vil have mere, så derfor vil vi da godt lige gøre lidt  
reklame for, at vi meget gerne tager imod ord og billeder fra alle afdelinger.  
 
Så når der sker noget som i gerne vil fortælle om, det være runde fødselsdage, fester, pårø-
rende arrangementer, årets kage dag, halloween, jul ja alt det som i synes kunne være fint at 
dele med hinanden på kryds og tværs og som fortæller lidt om livet på Stefanshjemmet, så 
må i meget gerne sende det til os, eller fortælle os om det. 
 
Hvis i ikke selv lige kan få taget et par billeder af  det, og det ellers passer ind i vores pro-
gram så kommer vi gerne forbi og tager et par billeder. Det eneste det kræver er at i sender 
os en besked om at i godt kunne tænke jer, at en af  os lige kigger forbi den og den dag, så 
kommer vi med et stort smil :-)          

                                                                                                          / Anemonen           

Stefanshjemmets blad 
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside: 

www.stefanshjemmet.dk 


