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ANEMONEN
Redaktionen har redaktionsmøde hver tirsdag kl. 15.00 - 16.30. Her vil man kunne træffe os
på kontoret, Havglimt stuen.

Redaktionen:
Marlene Lassen
Strandvejen stuen

Vagn Jensen,
Tapgruppen
Frivilligkoordinator

Redaktionen kan kontaktes ved at lægge en besked ind i brevbakken ” Marlene Lassen Anemonen” på kontoret Havglimt stuen. Du kan også kontakte Marlene og Vagn på Anemonens e-mail, som er: anemonen@stefanshjemmet.dk - ligesom Vagn kan kontaktes over
outlook eller administrationsbygningen 1sal mandag – torsdag fra kl. 14.30.

Deadline for næste nummer
af Anemonen er:
d. 15. november

Inge Lise Jensen,
Strandvejen stuen.

Aktuelle datoer i efteråret 2017
Brugerrådsmøde:
Bestyrelsesmøde: d. 26. september
Ferie eller lukkedage i BT:
Efterårsferie. D. 16 - 20. oktober (begge dage inkl.)
Gudstjenester:
Flg. onsdage; d. 20. september, d. 18. oktober og d. 15. november.

Forsidefotoet
Er taget i haven ud for Strandvejen stuen.
Blomsterne er plantet i plantekassen som vi
har vundet af Aarhus Arrest. Selv i starten af
september blomstrede de stadig rigtig fint.
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Forstanderens hjørne
”Lyden af de skuldre vi står på”
Det var overskriften på Aarhus Teaters imponerende opsætning i Aarhus Festuge. ”Lyden af
de skuldre vi står på” åbnede festugen, og var en af hovedbegivenhederne. Det er Simon
Kvamm som har genfortolket 20 af de gamle kernesange og -salmer, som det danske folk
står på.
Sådan lød det fra Aarhus Teater:
”De sange og salmer, der har lydt gennem århundreder, er en skat, der er åben for alle. I
de store fællesskaber og de nære, ved familiefester, i de lyse nætter om bålet, i kor, i kirken,
foreninger og som det stille godnat til vores børn. Kom og oplev sangene på en ny måde,
eller mød dem for første gang, når vi sætter strøm til”
”Simon Kvamm har filtreret den danske sangskat gennem sit særegne digitale lydunivers. Og
de mere end 20 vidunderlige sange får sceneliv af Marie Koldkjær”
Jeg havde fornøjelsen af at se forestillingen, og var begejstret, og havde svært ved at få hænderne ned, - men hvorfor var jeg det?
Jeg blev lokket af titlen, som jeg synes er ganske genial fundet på. Hvem der dog kan lege
med ord og sætninger der giver mening. Lyden, - hvad var det for en lyd? Det var en lyd
som forstyrrede forståelsen af de gamle sange på en god og provokerende måde. Det fik
mig til at tænke på, at vi ikke må glemme vores historie (sangtradition), og at vi samtidig kan
krydre og forny os til ny inspiration om det vi står på. Skuldre, - det er noget der bærer. Vi
siger ofte; ”det ligger på mine skuldre” og ”han har brede skuldre”. Sangene og deres indhold var dybe, koncentrerede og historiske. Det er sange som holder. De kan på en måde
ikke slides op. Der er værdi i dem, noget at bygge liv på. Vi kan stå på dem. Hvem har ikke
brug for at stå på noget der kan bære? Jeg har det, fordi livet er skrøbeligt, og jeg kender ikke
dagen i morgen. Alt kan vælte uden varsel. Derfor bliver jeg begejstret for nyfortolkningen
og foreningen af nyt og gammelt. Forestil dig ”Dejlig er jorden”, ”Den yndigste rose er fundet” og ”Tunge mørke natte skyr”, blive forstyrret af en ny lyd.
De gamle sangskrivere som B.S. Ingemann, N.F.S Grundtvig,
Jakob Knudsen og H.C. Andersen m.fl. kan man fortsat stå på.
Forestillingen løber frem til den 30. september, så hvad med at
komme af sted?
Erik Morten Jensen
Forstander
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Sommergudstjeneste og grillfest

Igen i år var den månedlige Gudstjeneste på Stefanshjemmet flyttet ud i haven, og kombineret med en grillaften efterfølgende.
Sognepræst Flemming Baatz Kristensen havde til lejligheden fået lavet sanghæfter med såvel
salmer og sommersange. Her kunne man så vælge hvilke der skulle synges. Til lejligheden
var der også pianist og kordegn, som var med til at fuldende oplevelsen.
Efter Gudstjenesten var der grillaften i haven. Ulla og husbond var grillmestre og sørgede
for noget godt at spise. Det var en rigtig hyggelig aften.
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Sommergudstjeneste og grillfest
På trods af at det var lidt køligt, så var der god stemning ved bordene da grillmaden blev
spist.

Classic Race 2017

Årets Classic Race satte nye rekorder tilskuermæssigt.
På Stefanshjemmet kunne man nyde det fra terrasserne,
eller helt ude ved fortovskanten.
Andre der ikke er til larm og lugten af benzin, valgte at tage på en miniferie i Dronningens
Ferieby.
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Sankt Hans festen 2017
Det var en meget fin aften med mega god underholdning.

Det var Peter Viskinde Trio, bestående Peter Viskinde sønnen Jakob og datteren Maria.
De gjorde det bare så godt, de var virkelig professionelle.

Peter var jo guitarist og komponist i Big Fat Snake i en årrække og før da var han også en del
af bandet Malurt. Han har bare en kanon god stemme. Det var bare så dejlig en oplevelse, at
opleve et band spille fra balkonen i vores have, og at det så var helt professionelt gjorde jo
kun oplevelsen endnu større. Tak for det.
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Sankt Hans fest fortsat
Vi fik grillpølser under koncerten fra boderne rundt omkring i haven.

Foto: Hele haven var i brug og der var en dejlig livlig stemning alle steder.

Jette´s (Jette Nielsen personale) søn Frederik var med som frivillig den aften, og han hjalp
mig med at spise en pølse, og senere da der var kaffe og kage nede på Strandvejen stuen
hjalp han mig også. Det er en utrolig sød familie Jette har, tak for hjælpen. I øvrigt er det
rigtig dejligt med de mange frivillige til vores arrangementer, tak til dem alle.
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Sankt Hans fest fortsat
Før bålet var der båltale ved forstanderen, Erik Jensen, og vi forsøgte at synge Midsommervisen, men det lød ikke særlig godt. Vi må øve os inden næste år..

Vi var heldige at det næsten ikke regnede, og mens der kom nogle få dråber sad jeg i
tørvejr under et af træerne.

Vi sluttede af med kaffe og kage på Strandvejen stuen. Jette havde bagt en lækker marengskage og Anny havde jordbær med, det smagte rigtig godt.
Det var en super god aften og en dejlig oplevelse med koncert fra balkonen.
Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen
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På besøg hos Susanne
D. 23. maj var Poul, Charlotte, Marlene, Jan Erik, Per og Inge Lise fra Strandvejen stuen på
besøg hos Susanne (personale Strandvejen st.). Det var en hyggelig dag i haven hjemme hos
Susanne.
Grillen blev tændt, og specielt Charlotte var rigtig glad for at ”snakke” med Susannes søde
hund. Det var en rigtig hyggelig dag.
Venlig hilsen Marlene, Strandvejen st.
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Besøgshunde
Konceptet besøgshunde må siges at være en succes for Stefanshjemmet.
Alle afdelingerne får jævnligt besøg af besøgshundene.
Mille, Mocca, Kian, Tex, Mackie, Sally og flere af de kære hunde skaber glæde hver gang
de kommer på besøg.
Vi har fået tilsendt billeder fra Anni, Strandvejen stuen som meget tydeligt viser stor glæde for hunde. På billederne er det dog ikke Tex, som Anni normalt får besøg af, men Annis søsters hund der nyder godt af at være i Annis trygge hænder.

Interesseret i besøg af besøgshund?
Kunne du tænke dig besøg af en besøgshund, så kontakt Stefanshjemmets frivilligkoordinator, Vagn.
Så finder vi sammen ud af om det skal være
en lille hund man kan sidde med på skødet,
eller en større hund der kan stå ved siden af
en og blive klappet.
Derefter søger vi efter hunden på Trygfondens besøgshundetjeneste, og får forhåbentlig kontakt til en derover, og får skabt kontakt til et første besøg.
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Danseopvisning foran hovedindgangen
Tirsdag d. 20. juni var der flot danseopvisning på Stefanshjemmet. Rikke Falch, ergoterapeut på Strandvejen 1. sal har en tvillingesøster Line Falch, som har en danseskole i Søften
og Galten. Hun og 8 piger i alderen 9 - 13 år mødte op og dansede for os lige ude foran hovedindgangen. Opvisningen var en del af Samværstilbuddet.

Foto: Unge dansere i farvestrålende dragter foran hovedindgangen

Foto: Der var mange til samværstilbuddet, som i denne anledning var rykket udendørs
Vi fik set disco og hip hop flot udført af pigerne. Det var tydeligt at se at de havde gået til
dans over en længere periode. Det så rigtig flot ud. Og dansekostumerne var ikke mindre
farverige, rigtig flotte.
Der var heldigvis mødt mange frem for at se opvisningen.
Efter opvisningen var der is og jordbær inde i Caféen.
Så hyggeligt!!
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Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:
Onsdag d. 30. august blev kastanjetræet fældet
Rødderne fra det store kastanjetræ der stod ud mod Carl Nielsens Vej var blevet
så store at der var risiko for at stengærdet/muren ud til fortovet ville vælte. Derfor blev der truffet beslutning om at træet skulle fældes. Udover risikoen for at
muren ville vælte kan vi nu bagefter se, at der er blevet en helt fantastisk udsigt.
Tak til Heidi for de gode billeder

Foto: Før fældningen

Foto: Efter fældning af kastanjetræet

Foto: De sidste kastanjer

Foto: Resterne fra det gamle kastanjetræ

Husk at hvis din afdeling ligger inde med
fotos, eller historier, som i vil dele med
Anemonen og alle os andre, så kontakt
Marlene, Strandvejen stuen eller Vagn.

