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DECEMBER– JANUAR– FEBRUAR 2010/2011

I dette nummer af Anemonen kan du
bl.a. læse
l se om:
● Højskoledage på Stefanshjemmet:
Bl.a. Modeuge, Blå Blink, Sundhedsuge mm.
● Mortens Aften på Stefanshjemmet
● Classic carrace 2010
● Marlene og Inge Lise på tur i Dronningens Ferieby
● Nyt fra Standeren
● Nyt fra Mandegruppen

ANEMONEN

Så er det snart jul igen. Hvor går tiden dog stærkt når man er blandt så dejlige mennesker. Vi er nu klar med Julenummeret 2010, og vil hermed ønske alle en glædelig Jul og
et rigtig godt Nytår 2011.
Redaktionen
Kurt Leth, foto:
Ekstern bruger
Medlem af
Brugerrådet.

Vagn Jensen, foto:
Tapgruppen
Webmaster
Hjemmesiden.

Redaktionen kan
kontaktes ved at lægge
besked
ind i postkassen lige inden for døren til Net-caféen/EDB-rummet. Du kan også kontakte
Kurt og Vagn på Anemonens e-mail, som er: anemonen@ymail.com ligesom Vagn kan
kontaktes over Bosted, eller på 3 sal mandag – torsdag efter kl. 14.00.
Tlf: 87331982
Næste Anemoneblad udkommer i december 2010.
Deadline 30. november 2010.

Chresten Christensen,
Ekstern bruger.
Chresten vil nogle
gange fortælle om
turene ud af huset

Vi vil gerne sige tak til alle de der har været så søde at låne os fotos til artiklerne. Morten, Lukas, Lars, Marlene.

Vi ønsker jer alle en Glædelig Jul 2010,
samt et Godt Nytår 2011
Aktuelle datoer:
Brugerrådsmøde torsdag d. 02.12.2010
Bestyrelsesmøde d. 08.12.2010
Gudstjeneste d. 21.12.2010
Juleferie fra og med d. 22.12.2010 til og med d. 02.01.2011
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”Standerens” hjørne:
Så blev det december og jeg skal love for det blev vinter,
længe før vi havde forventet med deraf følgende problemer
med transport. Til dato har det heldigvis kun kostet én aflysning lige da vinteren satte ind og vi håber på gode vejforhold fremover.
Vi kan se tilbage på en hyggelig og velbesøgt Mortens Aften, tak for det og nu er vi i færd med at planlægge juleindkøb, julegudstjeneste, julefrokost og alt, hvad dertil hører.
Vi har haft besøg af det pædagogiske tilsyn og det blev en god oplevelse, at blive kigget over skulderen.
Stemningen er god på Stefanshjemmet..
Samtidig sidder vi lidt med tilbageholdt åndedræt.
Lige i de her dage vil de næste års besparelser blive meldt ud til drøftelse
og det er naturligvis med stor spænding vi afventer meldinger om hvordan kommunen forventer vi skal indgå i, at få det store økonomiske puslespil til at hænge sammen.
Når jeg bliver klar over konsekvenser for os, skriver jeg ud og orienterer alle.
En del af den gamle bygning, noget af afdelingerne HG 1 og HG 2 samt
køkkenet har været ramt af skimmelsvamp. Det er tilsyneladende mangelfuld isolering af kølerummet i køkkenet, der har været årsag til det. I de
her dage går der håndværkere og sætter nyt kølerum ind. Alle de områder, der har været ramt er renset af ”eksperter”, forsatsvægge og gulvbelægninger har været pillet af, og der er renset bag ved. Lejlighederne på
HG er snart fine til beboelse igen og i køkkenet får vi nyt kølerum, og sammen med den facaderenovering, der blev lavet sidste år skulle huset så
være i fin form igen inden jul.
Lad det blive alt for nu, og jeg vil hermed ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Tak for året der gik og jeg glæder mig til at tilbringe det kommende år
sammen med alle her på Stefanshjemmet.
Bente
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Inge Lise og Marlene på weekendtur til Dronningens Ferieby.

Jeg vil gerne skrive om en god weekend, jeg har haft sammen med Marlene, der desværre har sclerose. Vi har været i Grenå sammen, i Dronningens Ferieby. Et dejligt sted for scleroseramte, og andre handicappede
kan også komme der. Dronningen er protektor for stedet. Det er tredje
gang jeg er der, og anden gang sammen med Marlene. Der er et specielt tilbud 2 gange om året – forår og efterår med fest og festmiddag om
lørdagen – 3 retter mad fra Gjerrild Kro og underholdning efter middagen.
To middelalderlige herrer – den ene var englænder (fra London) sang
countrysange, og bag efter var der ønskekoncert ud fra en liste sange.
Marlene og jeg kom til stedet fredag eftermiddag, hvor vi fik kaffe og kage. Vi skulle bo i hus nr. 22. Så efter kaffen gik vi ud til huset. - Jeg skulle
have hjemmehjælp for første gang i mit liv, så det var jeg spændt på.
Men det gik perfekt, så det tør jeg godt en anden gang.
Så næste dag – lørdag, kom hjemmehjælpen (ikke den samme igen – og
det gik lige så godt). Lørdag aften skulle de komme igen, og jeg bad om
at komme senere i seng end aftalt, og det kunne heldigvis godt lade sig
gøre. Det var jeg meget glad for, for så kunne jeg deltage i det meste af
festen lørdag aften.
Lørdag kørte vi en tur til Grenå, hvor vi gik en tur og handlede lidt. Det viste sig at der var udstilling af mange husdyr på torvet – der var en ko med
to kalve, små grise, høns og en hane. Der var halmballer, som børnene
kunne hoppe i, så det var ret underholdende. Vi var heldige med vejret.
Det regnede ikke, men til gengæld stormede det helt vildt. Før vi kørte tilbage til huset, kørte vi ned på stranden og blev gennemblæst – det var
dejligt, næsten som var det ved Vesterhavet.
Vi købte en sandwich til frokost, som vi spiste i huset. Så var tiden til et hvil
inden festen om aftenen.

Marlene og Inge Lise på torvet i Grenå.
Foto: Marlenes mobilkamera
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Til festen om aftenen var vi samlet alle sammen, og vi sang med på sangene som vi havde ønsket. Jeg ønskede bl.a. en sang af Johnny Cash ham er jeg vild med. Jeg mødte nogle bekendte/gamle naboer fra Tåsinge, og jeg blev glad og overrasket. Konen havde desværre fået sclerose, så hun sad i kørestol lige som mig. Jeg havde heldigvis fået det at vide, og vi var glade for at se hinanden igen. - Ja, verden er lille og vejene
uransagelige! I det hele taget havde vi en rigtig god tur., og Marlene synes det samme. Vi var trætte begge 2 da vi kom hjem, men vi vil gerne af
sted igen til næste år. Det giver et godt input i hverdagen.
Det var lidt nyt fra mig.
Hilsen Inge Lise,
Strandvejen Stuen
Det stormede da vi besøgte
badebroen!
oto: Marlenes mobilkamera

Højskoledage på Stefanshjemmet.
I ugerne 36 til 41 var de normale aktivitetstilbud i AC ændret til
"højskoleuger" med 6 forskellige temaer.
En uge var temaet "Blå blink". Allerede om mandagen havde vi besøg af
2 betjente og en patruljevogn, som holdt i den runde vendeplads lige
udenfor Stefanshjemmets indgangsdør. Betjentene kunne der vise os deres personlige udstyr, og hvad patruljevognen indeholdt. Der var mange
nysgerrige blikke da politiet viste bilen frem.

5

ANEMONEN

Man sidder vist helt godt i bilen og Chresten tjekker politistaven.

Der var også fremvisning af det lokale forbryderalbum. Jeg synes at et par
af dem virker ret så bekendte…. Hmmmmmm… ☺
Foto: Morten

Blå Blink fortsat:
Om tirsdagen var vi i 3 biler på tur til Falck stationen på Trindsøvej hvor vi skulle
se brandbiler og ambulance.
2 brandmænd viste os udrykningsdragter, røgdykkerudstyr og de forskellige
redskaber en brandbil kan have med. I den garage brandbiler og ambulance
holdt, stod de klar til udrykning, og lige da vi skulle se på en anden brandbil gik
alarmen. Pludselig myldrede det med brandmænd. Det var ligesom at se en
film. Der var hul i loftet, og der kom mænd ned af glidestangen i midten af hullet. Lige så hurtigt som da alarmen gik, var der igen ro på.
Brandbilerne var kørt, Vi kikkede på hinanden, hvad skulle der nu ske ? Goddag, jeg hedder Jonas, jeg er ambulancemand. Og så viste han os hvad en
ambulance indeholdt. Lige da han var ved at være færdig lød alarmen igen,
der kom nogle ambulancefolk og ba-bu så var den ambulance væk. Så kørte
vi altså tilbage til Stefanshjemmet.

( se flere fotos næste side )
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Her fortæller en brandmand om hvordan det er at være brandmand.

Der var også

Mode på højskoleprogrammet.

I ugen med Mode på programmet var der også sjove indslag. For bare at nævne lidt
af det, så var der et par af det mandlige personale, som viste sig lad os bare sige ”lidt”
fra deres feminine side. Ingen navne, ingen fotos, men det bragte endnu engang smilet, ja grinet frem i alle, da de entrede scenen udelukkende iklædt det mest farverige
dametøj. Det var blot en af mange sjove, spændende og hyggelige episoder og genfortæller bare, at Højskoledagene var en kæmpe succes.
Alle de der planlagde ugerne, samt alle de der var med til at få ugerne til at forløbe
så godt som de gjorde, kan godt være bekendte at klappe sig selv på ryggen. Det
var fantastiske uger.
Men det var ikke kun skæg og spas som var på programmet i Modeugen.
Mange af brugerne fik også vist deres evner på den røde løber som
model i modeugen. Som det kan ses på foto, så var der nok tøj at vælge imellem. Britta viser flot et par eksempler på hvordan man kan klæde sig praktisk på i modens farver, som de er lige nu.
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M

ortens Aften på Stefanshjemmet

Sædvanen tro blev der budt op til festmiddag på Stefanshjemmet d. 10
november om aftenen, og lige som sidste år (min første) var det en helt
igennem dejlig aften. Der var bare så god en stemning. Uanset om man
så til højre eller venstre, så blev man mødt af et smil, og et blink i øjet. En
rigtig varm aften.
Mortens aften på Stefanshjemmet kan vel også godt betegnes som
”aftenen” på Stefanshjemmet. Det er en aften, hvor alle som har deres
gang på Stefanshjemmet, har mulighed for at deltage - beboere, brugere, familie og pårørende, besøgsvenner, personale og Stefanshjemmets
bestyrelse deltager. Og alle med et for øje, nemlig at skabe og få sig en
dejlig fællesaften på Stefanshjemmet. Denne aften var ingen undtagelse.
HB og co. Havde sørget for at bordene endnu engang var pyntet som var
det en festmiddag værdig, og det var netop hvad Hans og co. havde lavet til os. Det smagte dejligt. Tak for det.
Aftenen startede med at vores søde Forstander, Bente bød velkommen.
Senere blev der også holdt en kort tale fra Stefanshjemmets bestyrelse
ved Næstformand Hans Moselyst.
Ligesom Brugerrådets formand også hilste velkommen.
Der var også et levende band der kom og stod for underholdningen,
nemlig ”Visens skib”. Der blev sunget med på stort set alle numrene. Tak til
Lis Westergaard for at få hevet musikken i havn lige på falderebet.

Her byder Bente velkommen. Til højre springer Hans rundt for at nå det hele,
sammen med det øvrige køkkenpersonale.
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Mortens Aften fortsat:

”Visens skib” sørgede for underholdningen og fik alle til at synge med.

Herover ses et par stemningsbilleder fra aftenen.

Bordene var pyntet flot. Hans Moselyst fra bestyrelsen, var også rundt og holde tale for os. Nederst flere stemningsbilleder fra Mortens Aften.
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”Tillykke siden”
2 runde fødselsdage på 2 dage:
D. 13 september fyldte Benny Andersen 50 år, og d. 14 september fyldte
Britta Jensen 60 år. Vi siger hip hurra og svinger med flaget og ønsker
tillykke.
Kaj Walther Simonsen fyldte 65 år d. 14 september.
Stort tillykke fra redaktionen.
Lisbeth Knudsen fyldte 65 år d. 30 november.
Vi ønsker tillykke fra redaktionen.
Vi håber at i alle havde nogle dejlige dage.
D. 15 december fylder Viggo Kristensen 65 år.
Tillykke herfra, vi håber du får en god dag.

Her er et lidt sjovt foto. Det var Hennings fødselsdagsgæster,
der ankom med danebrog på bilen. Også tillykke til dig Henning med de
53 år d. 9. november.
M.v.h. Redaktionen
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Aktivitetsgruppe ”MANDEGRUPPEN”
Af Kurt Leth

I denne aktivitetsgruppe lavede vi en plan over de aktiviteter vi skulle lave på vore fredage frem til juleferien. Der var
enighed om at det skulle have noget med julen at gøre.
Nu er vi særdeles kreative i den gruppe, så vi skulle lave julesnaps, som skal prøvesmages den sidste aktivitetsdag inden juleferien.
Som sagt, så gjort, vi lavede julesnaps (vi betalte selv et aftalt beløb til ingredienserne, da penge er en mangelvare
på Stefanshjemmet), efter flg. ingredienser:
1 smagsneutral snaps, appelsiner, nelliker, vanillestænger,
kaffebønner og sukkerknalde.
Det blev hældt ned i 2 (rene) syltetøjskrukker som skal stå
og trække, indtil det spændende øjeblik kommer, hvor vi
skal prøvesmage det.

Redaktionen
ønsker alle et
Godt Nytår
2011
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:
www.stefanshjemmet.dk

Nyhedsbreve til jer der ønsker det
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
www.stefanshjemmet.dk og så 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.
Hvis du stadig gerne vil have Anemonebladet i papirformat, så sender vi det
gerne hjem til dig for kr. 75,- for ca. 4 stk. Vi satser jo på at udkomme kvartalvis. På side 2 kan du se hvor du kan kontakte os.

