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I dette nummer af Anemonen kan du bl.a.
læse om:
● Lidt fra en dejlig julemåned
● Cantabilekoret fra Malling
● Billard aften hos HG1 og 2
● Ny side i Anemonen; ”vidste du det?”
● Standerens hjørne
● Fødselsdage og jubilæer
● Nyt fra brugerrådet
● Besparelser
● Digte af Marlene

ANEMONEN

Redaktionen har redaktionsmøde hver torsdag kl. 14.00 -15.00. Her vil man kunne træffe os på 3 sal i multimedierummet.

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 email, som er: anemonen@ymail.com ligesom Vagn kan kontaktes over Bosted, eller på
3 sal mandag – torsdag efter kl. 14.00.

Chresten Christensen,
Ekstern bruger.

Deadline for næste nummer
af Anemonen er
mandag d. 27. maj 2011

Aktuelle datoer:
● Brugerrådsmøde: 24 marts 2011.
● Bestyrelsesmøde: 8. juni 2011.
● Ferie eller lukkedage:
Påske d. 18-25 april 2011. (begge dage inkl.)
Bededag d. 20 maj 2011.
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”Standerens” hjørne:

Der er løbet meget vand i åen siden vi sidst udsendte Anemonen.
Aarhus Kommune har besluttet og gennemført en række besparelser på
handicapområdet, og vi har været optaget af at tilpasse os den nye økonomiske virkelighed.
Hårdest ramt er vores aktivitetscenter, da politikerne besluttede at skærme boafdelingerne mest muligt. Det har betydet, at vi har måttet nytænke vores aktivitetstilbud.
Samtidig har vi i forbindelse med lukningen af Abildhus skullet modtage
en række brugere, som tidligere har fået deres tilbud der.
Det har naturligvis givet travlhed, og vi har omlagt kørsel og ændret på
arbejdsplanlægningen, ligesom der har været gang i at omtænke og
indrette lokalerne i aktivitetscenteret.
Fra mandag d. 28. marts 2011 modtager vi 18 nye brugere, som vi glæder
os til at byde velkommen her hos os.
På personalesiden er der ret fredeligt.
I forbindelse med besparelser og nedlæggelse af stillinger andre steder i
kommunen, har vi modtaget 4 nye medarbejdere i ledige stillinger – de
bliver introduceret til arbejdet i disse dage – velkommen til dem.
Vi arbejder på at få omsat vores fælles viden og ressourcer til fordel for
beboere og aktivitetsbrugere.
Således har vi aktuelt fokus på neuropædagogisk praksis og sundhedsfaglige vejledninger, og vi vil gennemføre intern undervisning – læring fra
medarbejder til medarbejder.
Og så glæder vi os over varmen, der er på vej, solen, der skinner og den
tilstundende sommer..
De bedste ønsker til alle om en god sommer herfra.
Bente
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Foto øverst: Sang ved den årlige Julefrokost 2010.
Foto nederst: Der var fuld fokus på pladerne til det årlige

Julebanko.

Der var som sædvanlig også rigtig mange julearrangementer på Stefanshjemmet i årets sidste måned i 2010. Over alt var der en dejlig varm stemning. Der
var Julekoncert, julefrokost, julebanko, julegudstjeneste, og meget mere.
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Cantabilekoret fra Beder og Malling gav Julekoncert på Stefanshjemmet

Et lille stykke om en god julekoncert—den Lucas og Hanne sørgede for.
Det var en god julekoncert. Vi skulle synge i kanon, så en fra koret kom og deltog i de
forskellige grupper, som vi var blevet inddelt i.
Det var en god ide, så alle kunne være med, og det lød faktisk godt.
Det var et forholdsvist stort kor, så de kunne rigtig synge igennem. Jeg håber at de vil
gentage det igen næste jul.
Venlig hilsen fra Inge Lise Strandvejen Stuen
Foto øverst: Lukas byder sammen med Cantabilekoret velkommen til Julekoncert på
Stefanshjemmet.
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Torsdag d. 10 februar om aftenen var der dømt billardhygge med dertilhørende konkurrence, øl, chips og flødeboller. Flødebollerne fordi Linda havde sidste aftenvagt,
herefter fungerer hun som nattevagt, og det ville hun da lige markere med en gang
flødeboller.
Det var Havglimt 1 sal og Havglimt 2 sal der var gået sammen om at lave billardaftenen. Alle havde en super god aften, og ud over hyggen, så blev der også vist billard i
ren opvisningsstil. En hyggeaften der godt tåler en gentagelse.

Fotos: Herover ses aftenens vinderteam. Der blev spillet billard til langt ud på aftenen.
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Vidste du det: (Ny side i Anemonen )
Classic Race køres igen i år rundt om Mindeparken.
Nu d. 13 - 15 maj 2011.
Kunstudstillingen ”Sculpture by the sea”, vises 2/6 –
3/7.
Sculpture by the Sea indtager igen strækningen fra
Tangkrogen til Ballehage Strand, som de gjorde i
2009, med 60 skulpturer skabt af forskellige internationale kunstnere.
Foto fra sidste års Classic Race.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fik idéen til Sculpture by the Sea i Århus bugt
efter at have set den australske version i Sydney. I dag er de protektorer for kunstprojektet herhjemme. Så måske bliver der også mulighed for at hilse på Kronprinseparret
ved samme lejlighed.

Foto: Der bliver rig lejlighed til at se på udendørs kunst næsten lige uden for vores dør,
når Sculpture by the sea igen gæster Aarhus.
Afdelingsleder Lone Rolving er rejst, og Brian Cetnie Nielsen er nu afdelingsleder for
både Havglimt 1. og 2. sal.
Koordinator HB fra AC har orlov, og stillingen er nedlagt.
Afdelingsleder for AC er Lars Vorre.
Flemming Madsen, 60 år fra Viby, er flyttet ind på Strandvejen, 1. sal.
Uffe Velbak, 63 år er flyttet ind på Strandvejen, stuen.
Marianne Lauridsen, 49 år er flyttet ind på Havglimt 2. sal.
Karl Madsen 62 år fra Malling, og Ole Nielsen 64 år fra Åbyhøj, er begyndt i AC.
Velkommen til dem alle.
Bodil Hanne Guldbjerg Jensen, 49 år har været her over et år, men bliver også lige
budt velkommen i Anemonen. Hun flyttede ind på Havglimt 2.sal d. 1. sept. 2009.
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Fødselsdage / mærkedage
Niels Lund-Hansen pædagog, havglimt 2.sal kunne fejre et flot
10 års jubilæum d. 5 februar 2011.
Lene Nicolajsen, Strandvejen 1.sal, kunne fejre et flot 25 års jubilæum d. 10 februar 2011, som sygehjælper på Stefanshjemmet.

Stort tillykke til Lene og Niels

Jytte Laursen fyldte 70 år d. 3. marts 2011
Bodil Hanne Guldberg Jensen fejrede hendes 50 års fødselsdag
på Stefanshjemmet d. 16 marts 2011.

Stort tillykke til jer begge

Ole Nielsen, ekstern bruger fylder 65 år d. 6. april 2011.
Marianne Lauridsen, Havglimt 2. sal, fylder 50 år d. 9. april 2011.
Tillykke med fødselsdagen til jer også.

Redaktionen ønsker jer alle tillykke.
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BRUGERRÅD
Af Kurt Leth
Brugerrådet består af en valgt person (for en valgperiode på 2 år) fra
hver af Stefanshjemmets afdelinger, dog 2 personer fra AC, en referent
og en repræsentant fra ledelsen. Der afholdes ca. 4 møder om året, og
formanden vælges blandt brugerrådets repræsentanter. Formanden er
desuden fast medlem af Stefanshjemmets bestyrelse.
I denne valgperiode (som går fra maj 2009-maj 2011) er flg.valgt: fra HG2
Preben (formand), HG1 Claus, SV1 Sanne, STst. Palle, AC Kurt (på disp.
som eneste rep. for AC indtil valget i maj måned), referent (formandens
sekretariat) Niels og ledelsens faste repræsentant Lis.
Brugerrådets arbejde består i at udarbejde nye tiltag, komme med ris og
ros til allerede eksisterende arrangementer, men det er ledelsen der træffer de endelige beslutninger.

Desuden har Brugerrådet deltaget i vennebrugerrådsmøder, hvor de forskellige brugerråd har udvekslet ideer og fremgangsmåder for de enkelte
brugerråd, og endelig har Brugerrådet den 10.12.10 deltaget i Landsmødet for brugerråd, som blev afholdt på Egtmond Højskolen i Hou.
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HVEM ARBEJDER HVOR ?
Af Kurt Leth
Der arbejder mange mennesker på Stefanshjemmet. Der er 4 forskellige boafdelinger, AC, kontoret, køkkenet, vedligeholdelse og hvis noget skal repareres,
er der pedellen.
Jeg er ikke sikker på, at alle er klar over hvem der arbejder hvor?
Derfor vil vi meget gerne bringe nogle sider her i Anemonen, som beskriver
hvem der arbejder i de forskellige afdelinger.
Vi vil meget gerne bringe fotos af de forskellige medarbejdere, da genkendelsens glæde over et foto er god. Så vi håber at i vil være behjælpelige med at
få taget fotos af jeres kollegaer på afdelingerne.

BESPARELSER
Af Kurt Leth
Ordet besparelser hører man igen og igen, lige meget om man åbner en avis
eller man tænder for fjernsynet, støder man på det ord.
Det er et ord man føler sig utryg ved, et negativt ladet ord, et ord der antyder
en reducering af noget eksisterende eller annullering af noget nyt eller udvidelse af allerede godt fungerende aktiviteter.
Men det er desværre nok ikke et ord, eller en handling, vi ikke slipper af med.
Da vi må se i øjnene at vi ikke slipper for besparelser i fremtiden, må vi gøre
hvad vi kan for at begrænse dem ved at lade andre grupper tage en større del
af besparelserne.
Desværre er Stefanshjemmet ikke gået ram forbi, idet vi har driftsoverenskomst
med Aarhus Kommune som har et stort underskud.
Dette underskud bliver så fordelt og Stefanshjemmet har så fået sin andel. Ledelsen har så valgt at AC så skal bidrage med hele andelen. Det gør man så
ved at annullere ”ture ud af huset” hvilket vi i AC selvfølgelig er kede af, for
hvad bliver så det næste ?
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Marlene har skrevet mange digte, og Anemonen har fået lov at bringe
et par af dem.
Her er et par stykker af dem:

Kærlighed uden ord.
Hvor ordene holder op,
tager følelserne over.
Hvor kærligheden begynder,
lærer du et nyt sprog.

Og her er et uden titel:
Deres
Deres
Deres
Deres

øjne mødtes.
hænder mødtes.
læber mødtes.
Sagfører mødtes.

Vi siger mange tak fordi vi måtte bringe dem i Anemonen til
Marlene.
Har du et digt, en historie, en oplevelse eller andet du har lyst til at få
i Anemonen, så hører vi gerne fra dig.
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside: www.stefanshjemmet.dk

Foråret står for døren. Fuglene lyder lidt gladere om morgenen, og
moder natur giver flotte oplevelser lige uden for Stefanshjemmet.

Fotoet herunder er taget fra HG 1´s terrasse en morgen i februar

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.

