I dette nummer:
● Forsidefoto: Læs mere om det på bagsiden.
● Standerens hjørne.
● Fantastisk sommer.

● Min tur til Mallorca.
● Fernisering.
● 70 års fødselsdag.
● Retro biograf i beskæftigelsestilbuddet.
● Mortensaften festen.
● Vi præsenterer de frivillige.
● Ny redaktionsmedarbejder.

● Det sker i julemåneden:
Vi får bl.a. besøg af sangkor og Bagerkoret.
● Vi præsenterer personalet fra Strandvejen stuen.

ANEMONEN

Redaktionen har redaktionsmøde hver onsdag kl. 15.00 Her vil man kunne træffe os på 3 sal
i multimedierummet.

.
Marlene Lassen
Strandvejen stuen

Vagn Jensen,
Tapgruppen.
Webmaster for
Stefanshjemmet.

Redaktionen kan kontaktes ved at lægge en besked ind i brevbakken ” Marlene Lassen Anemonen” i Multimedierummet på 3. sal. Du kan også kontakte Kurt og Vagn på Anemonens
e-mail, som er: anemonen@stefanshjemmet.dk - ligesom Vagn kan kontaktes over Bosted,
eller på 3 sal mandag – torsdag efter kl. 14.00.

Deadline for næste nummer
af Anemonen er:
d. 26. februar 2015

Inge Lise Jensen,
Strandvejen stuen.

Aktuelle datoer i vinteren 2014-15:
Brugerrådsmøde:
Bestyrelsesmøde:
Ferie eller lukkedage i AC:
Juleferie: 22. december - 1. januar ( begge dage inkl. )
Gudstjenester:
Følgende onsdage; 17. december, 21. januar og 18. februar.

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

Forneden til venstre i menuen, hvor der står en rubrik med nyhedsmail. Der skriver man sin egen e-mailadresse, og klikker OK. Så modtager man automatisk nyhedsbrev når næste Anemoneblad er lagt på hjemmesiden.
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Standerens hjørne:

Kære alle!
Så er vi nået til endnu en dejlig tid på året, - en tid fyldt med ønsker, stearinlys, julepynt, god mad og ikke mindst hyggeligt samvær :)
Men jul og nytår er ikke bare en tid, hvor vi glæder os TIL noget. Det er også en tid,
hvor vi glæder os OVER noget.
Vi kan glæde os over julebudskabet. Et budskab om fred, håb og tro. Et budskab om
forståelse, tolerance, respekt og hensyn.
Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et forrygende nytår fuld af dejlige oplevelser i hverdagen.
Med de varmeste hilsner
Ghita Hinrichs
Konstitueret forstander
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Fantastisk

sommer

Jesperhus Blomsterpark
Jeg har været på 2 lange, rigtig gode ture denne sommer.
Sammen med Anni (også fra Strandvejen) og med 2 hjælpere
besøgte vi Jesperhus Blomsterpark.
Vi tog hjemmefra ved 10-tiden og var hjemme ved 20-tiden.
Vi hyggede os rigtigt og vejret var jo helt fantastisk, som i hele sommeren.

Foto: Rigtige sommerfugle og blomster sommerfugl. Blomsterparken er et smukt syn.

Vi så alle mulige flotte sommerfugle. I det hele taget er der enormt smukt deroppe.
Der er kommet et nyt udendørs legeland for børnene med karruseller, hoppepuder og hvad
der hører til. Ud over det er der tilmed kommet et stort badeland, så der er sket meget de
sidste år.
Turen til Jesperhus kan bestemt godt anbefales til andre.

Ribe og Tønder
Sammen med Poul og Christian (også fra Strandvejen) kørte vi sydpå til Sønderjylland for at
besøge Lasse (tidligere på Stefanshjemmet /red).
Vi var først en tur i Ribe. Her besøgte vi den smukke Domkirke, og derefter spiste vi på Restaurant. Maden havde Henrik bestilt hjemmefra, så det hele var klar da vi ankom. Så gik turen videre til Tønder hvor vi besøgte Lasse. Det var hyggeligt at se at ham igen, og se han
har det godt. Han har fået 2 børn, og en tredje kommer til februar.
Det var anden gang vi besøgte Lasse.
Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen
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Min tur til Mallorca
Lørdag d. 6. september rejste jeg på ferie til Mallorca.
Jeg havde Pia med som ledsager, og rejste sammen med 22 andre fra hjerneskadeforeningen.
Vi fløj fra Billund. Turen var fin og jeg nød den. Vi boede på et 4 stjernet hotel, og det levede
fuldt ud op til lovet. Lejlighederne var store, pænt indrettet og med udsigt til vandet.
Jeg prøvede at blive smurt ind i nutella og bagefter hoppede jeg i boblebad, bagefter i dampbad, og til sidst lagde jeg mig op på en liggemadras og nød solen.
Jeg var inde og se den store Catedral i Palma. Den var imponerende flot både udvendig og
indvendig.
Vi var på osetur i byen, hvor man kunne købe alverdens ting.
Vi spiste på hotellets restaurant, hvor der var en rigtig lækker tjener. Onsdag og torsdag var vi
ude i byen og spise. Vi spiste bl.a. muslinger, de smagte ikke rigtig af noget, men ellers var maden god, den kunne man ikke brokke sig over.
Jeg kan varmt anbefale Mallorca som rejsemål.
/ Marlene

Foto: Der var strandvejr hver dag.

Foto: Udsigt ud over bugten.

Foto: Strøgtur.

Den smukke Catedral ud– og indvendig.
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Så er der igen

kunst på Cafegangen

Efter en mindre pause er der igen kunstnere som udstiller deres malerier på Gallerigangen.
Fredag d. 3. september blev der afholdt Fernisering i Caféen.
Kirsten Qvist bød kunstnerne velkomne, og takkede dem for at de ville udstille deres kunst
hos Stefanshjemmet. Herefter præsenterede de 3 kunstnere sig således:
Vi kalder os LivetsGalleri.
Os 3 … Leif Kvist, Vibeke Mygind og Gitte Brandstrup har oparbejdet et stærkt fællesskab.
Et venskab vi fandt, da vi blev ramt af hjerneblødninger og blodpropper. Livet ændrede sig
på et split sekund, alt så håbløst ud. Et svært forløb gik vi i møde. Kræfterne og lysten til livet skulle genfindes. Lysten og glæden til livet fandt vi da vi prøvede at male. Det at male gav
vores hjerner ny energi og den udvikler sig hele tiden. Så nu er livet igen vendt tilbage. Trods
vores hjerneskader har vi formået at få lavet en hjemmeside www.livetsgalleri.dk og en fan
side på Facebook. Vi udstiller også.
Vi har fundet ud af, at fordi man bliver ramt af en hjerneskade og alt ser sort ud, behøver
livet ikke at gå i stå. Vi som hjerneskadet kan meget mere og glæden er stor når vi selv får
øje på det.

Foto: Kunstnerne

Foto: Morten og Flemming på galleribesøg

Foto: Hygges med vin, chokolade og chips.
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Foto: Kirsten Qvist byder velkommen
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70 års fødselsdag og 30 års jubilæum på 3 uger.
D. 9. august rundede en af beboerne på Strandvejen 70 år. Poul Rasmussen fyldte 70 år, og
det blev fejret helt fra morgenstunden med morgensang og hvad der hører med.
Kl. 13.30 kom der en kendt troubadour - alias Christian Foged - og underholdte os. Han var
lige så god som han plejer, vi nød hans sange meget.
Der var masser af god mad hele dagen. Poul havde bestilt ved Stjernholm slagteren, og det
smagte dejligt.
Man kunne tydelig se at Poul var rigtig glad, og det var det allerbedste ved dagen.

Hilsen Inge Lise, Strandvejen

Vi kan tilføje at Poul ikke stoppede med at fejre årene der er gået med den store 70 års fødselsdag.
18 dage senere, d. . 27. august kunne Poul fejre 30 års jubilæum her på Stefanshjemmet.
Som en lille anekdote kan vi fortælle at i perioden 1988 - 1992 var Poul medredaktør af
Anemonen.

Vi ønsker Poul stort tillykke med begge de flotte dage.
.

/red
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Mortensaften festen

Ghita bød os velkommen.

Bordpynten var til 11 på skalaen 1 – 10.

Hyggen ved bordene var også til et 11-tal. Der blev skålet på kryds af bordene.

Mandag d. 10. november var der traditionen tro blevet indbudt til Mortens aftens fest
på Stefanshjemmet. Det pæne tøj var fundet frem, og bordene var pyntet op med roser, hvide duge, stearinlys, flotte servietter med bordkort i samme farver. Allerede der var spiren til
en dejlig aften sat.
Der var dækket op i rigtig mange rum. Nogle kunne måske tænke, at det er ærgerligt at vi
ikke alle kunne være i samme rum, men omvendt, så var der så mange små hyggehjørner,
hyggerum hvor det var en fornøjelse at opleve den glade stemning.

Et par af hyggekrogene i Caféen, og der var smil af alle slags, fra alle aldre, dejligt.
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Mortensaften festen fortsat

Foto: Kirsten og Palle.

Foto: Yusuf og Anny.

Foto: Hans og Britta.

Foto: Leif takkede Kirsten for dansen.

Der blev arbejdet på højtryk i køkkenet for at gøre ca. 185 maver glade. Og glade, mætte og
godt tilfredse, det blev vi vist alle sammen, tak for det kære personale.
Som rosinen i pølseenden fik vi besøg af The Beatles… eller næsten da.. En duo der på
smukkeste vis sang nogle af Beatles smukkeste sange for os.

Foto: Det søde og hårdtarbejdende personale - samt ”Beatles-duoen”.
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Fornem retro - biograf i beskæftigelsestilbuddet:

Foto: Retro biografen i beskæftigelsestilbuddet.
Her vises der film hver tirsdag formiddag.

Vidste du det?



at HG.1 er glade for den nye sensit stol. På fotoet er det Flemming der nyder eftermiddagssolen på terrassen - siddende i sensit stolen.
At HG.1 har fået sig en ny hyggelig spisekrog.

Foto: Ny hyggelig spisekrog på Havglimt 1
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Foto: Havglimt 1 er glade for sensit stolen.

At personalet holdt formen ved lige, ved at deltage i det årlige DHL-løb, hvor der
blev snakket, smilet, løbet og gået en masse gode km.

ANEMONEN

Julen 2 0 1 4 p å S t e f a n s h j e m m e t
koret

Bager

Torsdag d. 4. december kommer Bagerkoret og underholder.
Mon ikke der også bliver plads til en julesang eller to ?
Der er kaffe og wienerbrød efterfølgende.

Endnu et

sangkor

Onsdag d. 10. december kl. 15- 17 kommer der et kor og synger for os.
Kormedlemmerne sidder selv i kørestol.

Julegudstjeneste og julefrokost
Onsdag d. 17. december kl. 10.30 er der julegudstjeneste i Sct. Pauls
kirke.
Efterfølgende er der julefrokoster på afdelingerne.

Præsentation af ny redaktionsmedarbejder
Marlene Daniela Lassen
Født i Tyskland, som 3 årig flyttede jeg til Danmark, og har været dansk lige siden.
Efter skoletiden blev jeg uddannet som kok, og var så ude at sejle som skibskok. Jeg
påmønstrede i Aarhus og afmønstret i Aarhus fra f.eks. Frankrig. Jeg kom en del omkring bl.a. til Portugal og Barcelona, Spanien. Jeg sejlede i 3 år.
Jeg flyttede ind på Stefanshjemmet som 39 årig.
Inden da havde jeg en lejlighed i Tranbjerg.
Noget af min hobby er at skrive digte. Jeg begyndte med at digte efter min Mor døde,
hvor jeg skrev mit første digt til hende, og derefter fik jeg lyst til at fortsætte.

Jeg glæder mig til at være med til at præge Anemonen.
Hvis du har noget du gerne vil have med i Anemonen, må du gerne kontakte mig.
/ Marlene
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Vi præsenterer de frivillige
Sofie Lykke Larsen

Mangler fotosamtykke

Linette B. Iversen.

21 år.
Sabbatår.
Besøgsven til gåture, bagning og forskellige arrangementer.

21 år
Kemistuderende.
Besøgsven hos Flemming
og Michael på HG1 til gåture. + forskellige arrangementer bl.a. koncerter.

Nanna K. Hansen.

Mangler fotosamtykke

19 år
Gymnasieelev.
Besøgsven + forskellige arrangementer bl.a. busture
og grillaften.

Line Jeppesen.
23 år

Mangler fotosamtykke

Hans Foldager.

Heidi Byberg.

71 år.
Pensioneret økonoma.
Ledsager for Leif.
Deltager i forskellige arrangementer bl.a. busture.

53 år.
Lærer.
Besøgsven for Anne Grethe
på HG2 til gåture og socialt
samvær.

Stine Bruun.

25 år.
Ergoterapeutstuderende.
Deltager i forskellige arrangementer bl.a. gåture
og cykelture.

Andreas Markvorsen.

Mangler fotosamtykke

23 år.
Sabbatår.
Besøgsven på gåture ud i
naturen og forskellige
sportsbegivenheder.

Rikke S. Sørensen

Mette S. Møller.

Line R. Meilandt.
21 år.

Linda M. Abdulova

18 år.
Gymnasieelev.
Besøgsven til socialt samvær og forskellige aktive
arrangementer.

Pædagogstuderende.
Besøgsven til socialt samvær og gåture.
+ andre arrangementer
bl.a. juleklip.
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Pædagogstuderende.
Vil gerne deltage i gåture,
cykelture og hyggetid med
beboerne.

20 år.
Psykologistuderende.
Besøgsven til socialt samvær og forskellige andre
arrangementer bl.a. juleklip.

19 år.
Sabbatår.
Besøgsven til socialt samvær og forskellige arrangementer.

ANEMONEN
Grethe Søsted

62 år –
Pædagog på efterløn.
Besøgsven om eftermiddagen med socialt
samvær, gåture eller
havearbejde med beboerne.

Glædelig
Jul 2014

Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen til:
December:

Januar:

10. Michael Freund

06. Hanne Møller Christiansen

19. Jan Hugo Bisgaard Jensen

07. Lene Hedegaard Kristensen

30. Christian Vinberg

12. Karin Offenbach Rasmussen

Februar:

17. Anders Tetens Hoff

09. Dikran Khachiq

23. Jesper Dennis Perto Bendixen

14. Harago Morese Takou

25. Hussein Mahmoud Abdo

15. Leif Hornemann Hansen

25. Michael Egelund Thomassen

Præsentation af personalet på Strandvejen stuen

Ergoterapeut,
Sandie Johansen

Omsorgsmedhjælper
Lone B. Henneberg

Fortsættes side 14
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Præsentation af personalet på Strandvejen stuen.

Susanne Munk

Jerzy Waclawczyk

Lotte Kirstine Bülow

Social- og Sundhedsassistent Omsorgsmedhjælper
Vikarkorpset

Pædagog

Merete B. Blaaberg

Henrik Andersen

Paw Rasmus Nissen

Social– og Sundhedsassistent Pædagogstuderende

Pædagog

Emma Louise Larsen

Dorte Kyhn

Lykke Laier Lykke

Social– og Sundhedsassistent Fysioterapeut

Pædagog
Fortsættes side 15
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( Præsentation af Strandvejen stuens personale fortsat )

Camilla V. Strauss

Bente H. Fogh

Gülbahar Bulut

Ergoterapeut

Sygehjælper

Social– og Sundhedshjælper

Anny Birthe Lyhne

Anna C. Bach

Lisbeth M. U. Jepsen

Sygehjælper

Pædagog

Pædagog

Anne Samsudeen

Aase Nielsen

Kirsten Qvist

Pædagog

Social– og Sundhedshjælper Afdelingsleder
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets
hjemmeside:

Kærlig hilsen
Anemonen

Foto: Anders og Meyer ser på mens stenen hejses over
hegnet og ind til Administrationsbygningens terrasse.
Under udgravningen til regnvandsledning på Carl Nielsens Vej kom denne kæmpe
af en sten op fra jorden lige uden for Stefanshjemmet.
Anders og Meyer var hurtige til at få arbejderne til at hejse den over på Stefanshjemmets grund.
Sådan en sten kan jo bruges til mange ting… man kan sidde på den… klappe på
den…
Skal stenen have et navn? Skal der laves en konkurrence om hvem der kan byde ind
med det sjoveste eller fedeste navn? ( se også ”nærbilledet af stenen på forsiden )
/ red

