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I dette nummer af Anemonen kan du bl.a. 

læse om: 

 

● ”Dansens dag” 

● En cykeltur, på Stefanshjemmets ”side by side 

cykler.” 

● Frisørskolen kom forbi og gav ren Wellness 

● Aktivitets Centrets 1 års fødselsdag 

● Runde dage og jubilæer 

● SUS Projektet 

● Læserbreve mm. 
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Vi glæder os over at kunne sende sommernummeret 2010 på gaden. 
 
Redaktionen har redaktionsmøde hver torsdag kl. 14.00 -15.00. Her vil man 
kunne træffe os på 3 sal i redigeringsrummet. 
 
I redaktionen sidder: 
 
Kurt Leth, foto:                                  Vagn Jensen, foto:  
Ekstern bruger                                   Tapgruppen 
Medlem af                                          Webmaster 
Brugerrådet.                           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. 
 
Næste Anemoneblad udkommer i september 2010. Deadline 31. august 

 
Sommeren er endelig over os, og det betyder jo også sommerferie, og en tid 
hvor det gode vejr og ikke mindst lysere antal timer i døgnet, ofte giver os 
alle overskud til at kunne klare de lidt mørkere efterårs- og vintertider.  
 
Det betyder også at der er lidt lukkedage i AC. 
 
Lukkedage i AC: 
 
Hele uge 28 og uge 29 plus mandag d. 26. juli 2010 er lukkedage i AC 
Dvs. der er lukket fra og med mandag d. 12. juli til og med mandag d. 26 juli 
2010. 
 
Men det betyder jo ikke at livet og dagen på Stefanshjemmet står stille, så 
husk, at kommer du ud til en eller flere sjove, dejlige eller smukke sommerop-
levelser, så hører vi i redaktionen meget gerne om dem, og bringer dem ger-
ne i næste Anemoneblad. 
 
Her fra Redaktionen ønsker vi alle en rigtig dejlig sommer med godt vejr og 
godt humør. 
                                                                    
 
 
 
 

Redaktionen 
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”Standerens” hjørne: 
 
 
Så blev det sommer – i alt fald på kalenderen..  
 
Varmen lader vente på sig, men her på Stefanshjemmet benytter vi enhver 
lejlighed til at smutte ud og nyde solens stråler i kroge, hvor der er læ. 
 
Grillen er støvet af, og der er dage, hvor den tændes op til frokost og maden 
nydes i det fri. 
 
Lige nu er vi optagede af, at vi om få måneder, når sommerferien er afviklet 
for de fleste, tager næste skridt i vores udvikling af aktivitetscenteret. 
 
Det er dejligt at se de mange aktiviteter, der dagligt afvikles både på og 
udenfor Stefanshjemmet, store og små oplevelser, der er med at til at give 
livet indhold. 
 
11 medarbejdere vil blive fast tilknyttet aktivitetscenteret og være gennem-
gående i planlægning og afvikling af dagtilbud både for de beboere, der 
ønsker at være en del af det, og de eksterne brugere. 
 
Vi forventer, at det vil betyde en større kontinuitet og tryghed for alle bruge-
re, samtidig med at det vil betyde, at medarbejdernes opgave bliver mere 
overskuelig. 
 
I vil indenfor den næste måned modtage materiale, der informerer om, hvil-
ke aktiviteter vi kan tilbyde efter sommerferien med mulighed for at vælge. 
 
Bestyrelsen har haft besøg af den nye Rådmand Hans Halvorsen, som blev 
vist rundt og fik en snak med bestyrelsen om de økonomisk trange tider, vi jo 
er i, og de store økonomiske udfordringer Århus Kommune i lighed med an-
dre kommuner står overfor. 
 
På medarbejdersiden afvikler vi uddannelse. Et projekt, der nu har kørt 2 år, 
og som vi forventer af afslutte i løbet af 2010. 
 
Medarbejderne har fået mulighed for at dygtiggøre sig i de særlige behov 
mennesker, der har erhvervet en hjerneskade har. 
 
Det forventer vi vil blive til gavn for alle på Stefanshjemmet. 
 
Lad det så være alt for nu.        
      
Jeg ønsker alle en god sommer.                               
              Bente      
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Pårørendemøde d. 8 april 2010:  
 
Det var et godt møde, og det var nogenlunde besøgt af både beboere og 
pårørende. 
  
Vi manglede dog brugerrådsformanden, men brugerrådet var bl.a. repræ-
senteret af Marlene.  
 
Især et søskendepar fra Hg. 1. - Hannes børn(Kim og Mia) gjorde sig gælden-
de. De havde skrevet et brev til kommunen om hvad besparelserne gør ved 
os - og det siger jeg en stor tak for- de har gjort et flot stykke arbejde på alles 
vegne. De har undersøgt forholdene på forhånd, og det viser sig, at vi får 
20% mindre i tilskud end lignende hjem - hvordan kan det være?  
Vi afventer nu svar fra kommunen - det næste må blive TV2, så plejer der at 
ske noget!  
 
Venlig hilsen  
Inge Lise  
Strandvejen stuen. 
 

 
Runde fødselsdage siden sidst:  
 
Søndag d. 21 marts rundede Kurt Leth de 60 år. Kurt fejrede dagen med fa-
milien, og havde en dejlig dag. Tillykke Kurt. 
 
Torsdag d. 13 maj 2010 rundede Yusuf Demicel fra Strandvejen stuen 50 år. 
Yusuf kommer fra Tyrkiet, og har boet i Danmark i ca. 20 år, heraf 7 år på Ste-
fanshjemmet. Fødselsdagen blev fejret med familien, på afdelingen. Yusuf 
havde en rigtig god dag. Tillykke Yusuf. 
 
De 2 fødselarer:     
 
 

                          
                     Yusuf fyldte 50 år                Kurt fyldte 60 år 
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EN CYKELTUR af Kurt Leth 
 
Mandag den 26.04.10 havde jeg mulighed for at komme på en cykeltur 
på en af Stefanshjemmets Side by Side cykler. For dem som ikke er bekendt 
med cykeltypen Side by Side, er at det en cykel hvor hjælper og bruger sid-
der ved siden af hinanden, men kun hjælperen kan styre og bremse cyklen. 
Desuden er der gear og el-motor på cyklen, så der er nogen hjælp når det 
går op ad bakke, eller der er modvind. 
Det var en herlig tur, luften var mild, og ind imellem skinnede solen. Turen gik 
langs vandet, i skoven (hvor vi så rådyr), og gennem Mindeparken tilbage til 
Stefanshjemmet, en herlig tur. 
 

  

 

Her ses et par fotos af 2 af Stefanshjemmets flotte side by side-cykler. Oven-
for fortæller Kurt Leth fra redaktionen, om en tur han havde på den blå af 
cyklerne i slutningen af april. 
 
Fra Køkkenet:      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Så er der igen gang i storkøkkenet. 
Både frokost og aftensmad bliver 
produceret der, i stedet for i de eksi-
sterende afdelingskøkkener.  
Det er alle, både beboere, brugere 
og personale glade for. 
 
Beboernes opfattelse af madkvali-
teten, får køkkenet daglig kommen-
tar og information om fra afdelin-
gerne 
 
På fotoene ses køkkenpersonale 
samt foto af køkkenet. 
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Aktivitetscentrets 1 års fødselsdag blev fejret på forskellig vis både formiddag 
og eftermiddag. Om formiddagen var der f.eks. fremvisning af 1 års mande-
hørm på stort lærred. Om eftermiddagen var der lagkage i caféen.  
 

Lagkagen var lækker!          Og der blev også tid til et slag ludo i caféen. 
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Her ses stemningsbilleder fra Wellnessdagen, hvor elever fra Århus frisørskole 
kom på besøg og var med til at gøre dagen alle tiders. 
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 Classic car race lige uden for Stefanshjemmet.Classic car race lige uden for Stefanshjemmet.Classic car race lige uden for Stefanshjemmet.Classic car race lige uden for Stefanshjemmet.    
Hvornår?  26 & 27 juni 2010Hvornår?  26 & 27 juni 2010Hvornår?  26 & 27 juni 2010Hvornår?  26 & 27 juni 2010    
 
Her ser du banen: 
 
Banens forløb: 
”Rundt om Mindeparken”  
–Strandvejen, Oddervej,  
Kongevejen, Carl Nielsens  
Vej. 
 
Med udsigt til strand,  
bugt og skov,  
Mindeparken og  
Marselisborg Slot får  
ikke blot kørerne, men  
også publikum de  
smukkeste rammer til  
en weekend, hvor  
kulturhistoriske biler  
fra hele Europa vil  
dyste om  
klassemesterskaberne  
i et race, som vil  
tiltrække mange tusinde 
mennesker, familier og  
motorsportsentusiaster  
fra nær og fjern. 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                              
   Fotos og oplysninger 
    er lånt fra CRAAs  
    Hjemmeside. 

 
Mediedækningen vil være massiv fra både lokale og landsdækkende medier. 
Danske topkørere som Casper Elgaard og Jan Magnussen har allerede meldt de-
res ankomst til CRAA. 
 

 

Se mere om løbet på:  www.craa.dk 
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 SUS-projektet 
 

SUS projektet (implementering af teknologi) har nu kørt i snart 2 år og det skri-
der planmæssigt fremad. Som noget nyt har vi sagt ja til at deltage i et min-
dre projekt i projektet.  
 
Det nye "miniprojekt" handler om, at vi har fået stillet endnu en computer 
med berøringsfølsom skærm til rådighed. 
  
I computeren er installeret et program, der hedder EasyTube.  
EasyTube er et program, som lægger sig som et "lag" ovenpå det kendte in-
ternetprogram YouTube. Det gør det meget nemmere og ikke mindst sjovere 
at benytte YouTube til både at se videooptagelser (f.eks. musikvideoer) og til 
at dele egne videooptagelser med f.eks. ens pårørende.  
 
Computeren med EasyTube programmet har vi valgt skal være placeret på 
Havglimt 1, og her har 3 beboere sagt ja til at være med til at prøve at arbej-
de med programmet. De erfaringer der gøres undervejs, skal vi så videregive 
til IT Universitetet, som har udviklet programmet. 

Lars Vorre 
 
 
 

Sanne og SUS projekt 
 

 
Sanne fra strandvejen 1. sal er en del af SUS projektet. Sanne har bl.a. valgt 
at arbejde med mail, Skype (telefoni) og videokamera. 
 
Sanne; ”Jeg må nok sige, at det er gået op for mig, at jeg kan lære meget 
meget mere. Men det er et univers, som jeg føler mig meget meget tiltalt af. 
Og hvis jeg skal være grov, kan ALLE lære noget hele tiden, for det er nemlig 
meget igangsættende” 
 
Sanne om Mail; ”Det er smart. Og man får svar med det samme, det er 
egentlig meget underligt. Man er jo så vant til det danske postvæsen. Jeg vil 
kunne meget meget mere. Men jeg må nok sige, at jeg for øjeblikket har 
brug for meget hjælp. Så der skal være nogen til at undre sig, sammen med 
mig. Jeg føler mig tiltalt af, at man hele tiden kan udvide op op op, som py-
ramiderne. Vi kommer til at skrabe rumskibene på maven” 
 

 
( fortsættes side 10 ) 
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SUS-projekt fortsat fra side 9: 
 
Sanne om digital videokamera; ”Jeg er virkelig faldet for den nye teknik. Det 
er for mig overvældende. Det er som at lave et maleri, med det samme. Klik 
og så er det der. Det der er godt, er at man kan tage et motiv fra mange 
vinkler” 
 
Sanne om Skype; ”Virkelig spændende, men jeg er så gammeldages, at det 
er underligt ikke at skulle have et telefonrør. Men det er så dejligt, både at 
kunne se OG høre dem man taler med. Her skal jeg også have hjælp, men 
jeg ville gerne kunne selv på et tidspunkt” 
 
Sanne; ”Kære læsere, forstår i mig ikke?????? Sikke en grum skæbne vi har. 
Men med krydsede fingre, så håber jeg virkelig, at det her er en ny vej til for-
ståelse af mig selv og andre. 
Såååååå nu sker det. VI KAN – VI VIL”         
 
              Sanne 
 
 

 DANSDANSDANSDANS 

 
 
D. 28-04-2010, var det Dansens Dag, og det blev fejret med  
danseundervisning, tre forskellige steder i midtbyen, i tredage,  
udført af forskellige dansegrupper. 
 
Sophie, (12, snart 13 år) som går til ballet (hun er datter af Jan,  
SV stuen) var så venlig at give os et indblik i, hvad der skulle foregå. 
 
Gülharkan (SV stuen) var frisk til at danse de trin, Sophie viste os. 
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Mærkedage juni, juli og august 
2010    

 
Fødselsdage: 
 
Juni: 
Preben Pedersen   03-06-1954 
Charlotte Mortensen  04-06-1976 
Arne Petterson   18-06-1942 
Else Nitschke    18-06-1940       Fylder 70 år 
Troels K. M. Hansen  18-06-1956 
Erik Petterson    21-06-1936 
Susanne Kjems   21-06-1953 
Vibeke Olesen   25-06-1954 
 
Juli: 
Lisbeth Pedersen   07-07-1958 
Flemming Thor Ribæk  08-07-1955 
Bernd-Dieter Gauger  09-07-1953                    
Ole Niels Marcussen  10-07-1947 
Svend Gustav T. Pedersen 26-07-1953 
Peter Lenskjold   28-07-1955 
Jesper Kjems Jensen  29-07-1962 
 
August: 
Thomas Poulsen   06-08-1969 
Poul Rasmussen   09-08-1944 
Dorte Dam Sørensen  18-08-1959 
Flemming Madsen  20-08-1950         Fylder 60 år 
 
September: 
Karin Dam    03-09-1945 
Claus Nielsen    05-09-1954 
Benny Andersen   13-09-1960   Fylder 50 år 
Britta Ane Jensen   14-09-1950   Fylder 60 år 
Kaj Walther Simonsen  14-09-1945   
 
Vi ønsker alle fødselarerne tillykke med dagene. 
 

 
Redaktionen 



 

Stefanshjemmets blad 

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 auto-
matisk nyhedsbrev når næste Anemoneblad er lagt på hjemmesiden.  

Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside: www.stefanshjemmet.dk  

Aktuelle datoer: 
  
15.06.2010   Bestyrelsesmøde 
24.06.2010   Brugerrådsmøde 

Vi ønsker alle vore læsere en dejlig sommer    


