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SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER  2010 

I dette nummer af Anemonen kan du bl.a. 

læse om: 
 

● Nyt fra Standeren 

● Nye aktivitetsdage 

● Classic carrace 2010 

● Sommertur til Løveparken i Givskud 

● Tur til Mols. Af Chresten Christensen 

● Kurt er stoppet med Nyhedsbreve 

● Artikel fra Handicap Nyt 

● Aktivitetskalender 

● Mærkedage 

● Andet 
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Vi glæder os over at kunne sende efterårsnummeret 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. 
Tlf: 87331982 
 

 
 

Næste Anemoneblad udkommer i december 2010 
Deadline 30. november 2010 

 
Vi søger flere der kan have interesse i at lave lidt artikler eller lign for Anemo-
nen. Det kunne jo f.eks. også være rart at få en med til at dække lidt af de 
kvindelige læseres områder. 
 
Aktuelle datoer: 
 
Brugerrådsmøde  d. 25 november 
Bestyrelsesmøde  d. 21 september 
Vennebrugermøde d. 23 september 
Mortens aften: Onsdag d. 10 november 
 
Lukkedage i AC:  Uge 42 ( Efterårsferie )                

Redaktionen 

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

F.eks. Fortæller Chresten i dette 
nummer om ture til Mols 

Vi byder Chresten hjertelig vel-
kommen i teamet omkring Ane-
monen. Chresten vil mest være 
freelance journalist og ikke være 
med til alle redaktionsmøder. 
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”Standerens” hjørne: 

Og så er det tid igen  
 
Sommeren er allerede ved at være slut, og det blev en dejlig 
sommer med varme, sol og oplevelser for alle. 
 

Nu er vi vendt tilbage fra ferie og aktivitetscenteret er i fuld 
gang. I disse uger med højskoleuger, som beskrevet andet-
steds i bladet. 
 

Der har været afholdt fødselsdage blandt beboere og Stefans-
hjemmet blev 87 år i sidste uge - og det blev fejret med kage-
mand. 
 

På medarbejdersiden fortsætter vi vores uddannelsesprojekt - 
endnu en gruppe er af sted på efteruddannelse, og vi kan 
snart runde af på vores uddannelsesplan, som vi har arbejdet 
med de sidste 2 ½ år. Det betyder ikke, at vi stopper med 
kompetenceudvikling, man at vi sætter tempoet lidt ned. 
 

Besparelserne som blev udmeldt sidste år har nu nået fuld ef-
fekt, idet sammenlægningen af 2 afdelinger er gennemført, li-
gesom alle medarbejdere nu arbejder hver anden weekend. 
Samtidig kan vi så desværre følge i dagspressen, at den næ-
ste store sparerunde er på vej. Vi ved endnu ikke, hvad det 
kommer til at betyde for os på Stefanshjemmet, men vi slip-
per nok ikke for at tage en del af slæbet. 
 

Trods disse tidender har vi det godt her.. 
 

Der er gode grin og stille eftertænksomhed.  
Medarbejderne har fundet ro i deres ændrede funktioner, og 
beboere og brugere har glæde af kontinuitet og tryghed ved 
kendte ansigter. 
 
Og vi finder stearinlysene frem, kigger frem mod Mortensaf-
ten, hvor vi som sædvanligt vil invitere til mortens-and og 
samvær, mere derom senere. 
 
Jeg glæder mig til at se jer alle.          

Bente 
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Classic Race Aarhus 
 
Dette motorløb blev kørt 26 - 27 juni 2010, på en bane rundt  om Mindepar-
ken, som beskrevet i Anemonens juniudgave. 
Da banen gik rundt om Mindeparken, ned af Carl Nielsens Vej, et skarpt 
sving til høre ad Strandvejen osv., havde beboerne på Stefanshjemmet alle 
tiders mulighed for at følge med i løbet ( hvis man da er interesseret i motor-
løb ), da Stefanshjemmet ligger klods op af banen. 
 
Der blev kørt i forskellige årgange af biler, 1947, 1965, 1971, 1976, 1981, Le 
Mans-klassen, opvisningsbiler af ældre årgang, og sluttelig en afdeling af TT-
motorcykler. 
 
Sikring af vejene omkring Mindeparken med hegn, betonklodser og halm-
baller blev allerede påbegyndt en uge før løbet, og fre-, lør- og søndag 
blev vejene helt lukket for offentlig trafik. Stefanshjemmets busser kunne eks-
pedere de eksterne brugere ind og ud af busserne, og holde på den lille 
parkeringsplads med indkørsel fra Strandvejen. 

Af Kurt Leth 

 

 
Bernd Gauger fra Strandvejen 1. sal var ude at kigge på biler fra Classic ra-
ce nede på Strandvejen. Og denne bil ( se fotoet af Lukas) kunne han 
bedst lide.     
                  
         M.v.h. Bernd, Meyer og Lukas 

 
På det andet foto af Lars Vorre, ses svinget og de mange tilskuere lige uden 
for Stefanshjemmet. 
 
Løbet blev så stor en succes, at der allerede nu tales og skrives om at det 
kan blive en fast begivenhed hvert år fremover.  
 

Foto: Lukas Weber  Foto: Lars Vorre 
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SKAL VI SKAMME OS OVER AT LEVE ? 
 
 
Med den overskrift skriver hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund i en 
pressemeddelelse fra 17-06.10 bl.a.: 
 
Den pressehetz, som kører. hænger enkelte meget dyre sager ud i offentlig-
heden – dermed foretager man en urimelig generalisering over en hel be-
folkningsgruppe, som ikke kan genkende dette billede af dem selv. 
 
Flertallet af vores medlemmer har igennem længere tid oplevet besparelser 
og forringelser af deres tilværelse.  
 
Vi vil bede om, at man undersøger, hvad det er man taler om – inden man 
generaliserer over en hel befolkningsgruppe. 
 
Den igangværende pressehetz påvirker vores medlemmer meget voldsomt. 
Årtiers arbejde for lige muligheder er i disse dage ved at blive spoleret! Vi får 
henvendelser fra ulykkelige medlemmer, som ikke forstår, hvorfor der kikkes 
skævt til dem på gaden. Dansk Handicap Forbund vil gerne erindre alle, der 
hænger mennesker med handicap ud om, at det kan være enhver af os, 
som i morgen kan blive udsat for en ulykke eller sygdom der gør os 100% af-
hængig af andres hjælp. Man må spørge sig selv: ”Hvad vil det betyde, hvis 
jeg får frataget min førlighed? Vil jeg gerne leve en passivt tilværelse, hvor 
jeg er bundet til mit hjem – i fuldstændig afhængighed af andre menne-
sker? Eller vil jeg kompenseres, så jeg på trods af min ulykke eller sygdom 
kan være noget for familien, arbejdet og lokalområdet? Vil jeg kunne bidra-
ge aktivt frem for at blive opbevaret under uværdige vilkår? Og er det rime-
ligt for samfundet, at jeg ikke kan bidrage aktivt? 
 
Dansk Handicap Forbund tror på et samfund for alle, og vi tror på, at alle 
har ressourcer, med hvilket man kan bidrage aktivt og positivt til samfundet. 
Hvis ikke der kommer de rette proportioner ind i debatten om mennesker 
med handicap, så frygter vi, at vi i fremtiden fratages denne mulighed. 

 

Ovennævnte artikel fandt Kurt i bladet Handicap Nyt, og vi synes at den er 
så god at den fortjener plads i Anemonebladet. 

 

Kurt og Vagn 
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Strandvejen 1. sal har været på sommerudflugt til Løveparken 
Givskud Zoo. 
Britta, Carsten, Kaj og Kresten var af sted med madpakker fra  
fælleskøkkenet. 
Vi kan varmt anbefale stedet som udflugtsmål. 

S O M M E R U D F L U G T  

 

Her ses et billede af løverne fra turen til Givskud Zoo 
 

M.v.h. Strandvejen 1. sal 

Nyhedsbreve på Stefanshjemmet: 
 
Kurt Leth er stoppet med at lave Nyhedsbreve på  
Stefanshjemmet. 
                            
Det blev til  103 stk. over en ca. 4-årig periode   
fra maj 2006 til juni 2010.  
Tak til Kurt for de mange Nyhedsbreve. 
                

Kurt fortsætter heldigvis i redaktionen som laver Anemonen. 
 
Er der en/nogen som har lyst til at lave lidt nyhedsbreve, så må i ende-
lig ikke holde jer tilbage. Vi synes jo at det er godt at der bliver skrevet 
lidt om de ting der sker på Stefanshjemmet. 
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Af KURT LETH 
 

Aktivitetskatalog 2010 fra AC 
 
Alle eksterne og beboer på Stefanshjemmet har modtaget et nyt 
Aktivitetskatalog fra AC, som man i fred og ro kan studere, og så 
tage stilling til hvilken aktivitet man ønsker at deltage i. Man skulle 
give besked senest 07.07.10, og i løbet af sommerferieperioden 
fik man så svar fra AC om ens nye aktivitetsplan. 
 
Vi har alle modtaget et brev fra AC med navne og stillingsbeskri-
velse på 12  kendte personer, som alle kommer  fra forskellige af-
delinger, og dermed sikre at det altid er de samme personer der 
er med i de forskellige aktiviteter. Derudover vil en række stude-
rende og praktikanter løbende deltage i opgaverne. 
 
For at alle kan følge med i hvem der gør hvad, og hvem der skal 
deltage i en aktivitet, er det anført i et skema på en tavle i café-
en, som daglig bliver justeret. 
 
AC  forventer at planen er i fuld funktion på nuværende tids-
punkt,  så bliver det jo interessant at se hvordan det fungerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På opslagstavlen i caféen vises der hver dag et fornemt overblik 
over hvilke aktiviteter der er, og hvem der skal være hvor? 
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Chresten Christensen fortæller om ture som Stefanshjemmets Ak-
tivitets Center har været på. Her er bl.a. lidt om ture til Mols. 
 
Det er rigtig hyggeligt når vi tager på ture til Mols. Det er et flot 
landskab og en skøn natur. 
 
Vi pakker bilen om morgen og har madpakker med, som vi spiser 
i naturen. ( se foto) 
 
Vi har haft tur ud forbi Mols bjerge Naturpark, og bl.a. set og væ-
ret ved ”3 høje”, hvor der er en fantastisk udsigt. Man kan se til 
Århus og se når Molsfærgen sejler. Det er en udsigtstur der vil no-
get. 
 
Så er vi også kørt videre ned gennem Helgenæs og helt ned til 
Sletterhage. Bakkerne er i øvrigt trykket op helt tilbage fra istiden. 
 
Vi har også besøgt Poskær Stenhus, Tinghulen ved Knebel. Det er 
Danmarks mest fotograferede stendysse.  
 
Mange mener, at denne høj er Danmarks smukkeste runddysse. 
Det er i hvert fald en af de største.  
 
Vi har også besøgt Kalø Slotsruin. Det var i uge 27. Vi var ca. 5 der 
var med på turen. Det var rigtig hyggeligt. 
   
  
                                                M.v.h. Chresten 
 
 
 
På næste side kan du se stemningsbilleder fra turene. 
 

MMMMolsture med Stefanshjemmet 
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Her nydes den medbragte madpakke ude i Mols´s natur. 
Busserne bruges ikke kun som transportmiddel, men her er de perfek-
te læhegn. 

Sikke en udsigt. Ord er fattige at bruge her, så nyd selv billederne.  
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Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010Mærkedage september, oktober, november 2010    
 

 

 

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 

 

Oktober:   

 

Inge Marie Lind Andersen 24-10-1947 

John Stig Nielsen   28-10-1955 

 

November:   

 

Ole Sprogø    01-11-1948 

Henning Lind   09-11-1957 

Edel Andreasen   22-11-1948 

Inge Lise Jensen   22-11-1946 

Lisbeth Knudsen   30-11-1945 

 

 

 

Flemming Madsen fyldte 60 år d. 20. august.  

Vi håber at du havde en god dag.  

 

Benny Andersen fylder 50 år  fredag d. 13. september. 

 

Britta Ane Jensen fylder 60 år lørdag d. 14. september. 

 

 

Tillykke til alle herfra redaktionen. 
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AAAAktivitetsskema ugerne 36, 37, 38. 39, 40 og 41: 

 
Uge 36: Intro til højskoleforløb. 
 
Uge 37: Hobby 
 
Uge 38: Musik            
 
Uge 39: Mode 
 
Uge 40: Blå Blink 
 
Uge 41: Sundhed 
 
Hver uge vil der løbende blive orientering om de forskelli-
ge aktiviteter, og forsøgt sendt ugeprogrammer ud ugen 
før. 

I højskoleforløbet foregik det virkelig som en 

rigtig højskole med højskolesange, forelæs-

ning fra Stefanshøjskolens talerstol. 

Underholdning hvor folk var nede og kravle 

på gulvet og meget meget andet. Alt sam-

men efter sigende rigtig sjovt, interessant og 

underholdende, så vi fra redaktionen håber 

virkelig, at der er en bruger der vil skrive lidt 

om det til næste Anemonenummer. Tak  



 Stefanshjemmets blad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NNNNyhedsbreve 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 

Vi ønsker alle vore læsere et farverigt efterårVi ønsker alle vore læsere et farverigt efterårVi ønsker alle vore læsere et farverigt efterårVi ønsker alle vore læsere et farverigt efterår    


