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A N E M O N E N  

Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 18. februar 

Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Vagn Jensen, 
Tapgruppen. 
 

Inge Lise Jensen, 
Strandvejen stuen. 

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

Redaktionen kan kontaktes ved at lægge en besked ind i brevbakken ” Marlene Lassen Ane-
monen” i 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 på kontoret, Havglimt stuen mandag – torsdag fra kl. 14.00. 

   

 Aktuelle datoer i vinteren 2016 /2017 

 

  Brugerrådsmøde:  d. 12. januar 
 

  Bestyrelsesmøde:  d. 13. december 2016 
 

  Ferie eller lukkedage i AC: Juleferie d. 23 december - d. 01. januar   
                                                (begge dage inkl.) 
  Gudstjenester:  d. 21. december (Julegudstjeneste) og 
                            d. 18. januar 2017 og d. 15. februar          

Forsidefotoet: 
 

Det fantastisk smukke forsidefoto er taget af  
Tina S. Andersen fra Havglimt. 
Billedet blev fanget en aften hvor aftenarran-
gementet foregik med aftenhygge på Hav-
glimts terrasse. 
Så bliver det vist ikke ret meget flottere. 
Tak fordi i deler det med Anemonens læsere. 
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Forstanderens hjørne 
 

Julen og dernæst kulturby 2017 
 

Nu kommer julen og så kommer Kulturby året 2017. Julen kommer først, som en fast kul-
turting for de fleste i Danmark. Mange synger og spørger sikkert også som den nye jule-
sangs forfatter gør: ”Hvad er det der gør julen til noget særligt?” Forfatteren Svend Erik 
Petersen vil gerne stille spørgsmålet til alle os som forbereder julen med lys, gaver, froko-
ster m.m. Er det egentligt sliddet værd, er det hyggen værd? Jeg er helt sikker på at kontor-
assistent Meretes mand forleden dag har tænkt, at det er for meget, efter 4 timers juleshop-
ping med Merete og deres piger. Merete fortæller i hvert fald, at han var helt rød under øj-
nene. Jeg tror når juleaften nærmer sig og han sidder med familien så giver det mening.   

 

Julen er en del af  vores kultur og understøtter noget sammenhængskraft og noget menings-
fyldt for de fleste. Der er ingen tvivl om at forretningslivet er glad for alle de traditioner vi 
har i vores land og de understøtter også de nye markeringsdage - Halloween eksempelvis.   

 

På Stefanshjemmet er der helt særlige traditioner ind under jul. Der er julefrokost, julekon-
certer, julegudstjeneste, Lucia optog og der er pyntet flot op i hele huset. Det er da noget 
særligt og det skaber noget godt, fordi der er fællesskab og nærvær i disse traditioner.     

 

Sangen plæderer for, at det ikke blot er i julen vi skal skabe disse gode ting, men man for-
nemmer at han vil, at det skal bredes ud over hele året. Forfatteren formår med tilført ro-
mantisk musik, at slutte versene med ”Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så 
meget mer’”. Denne sang er nu blevet en del af  vores kultur.   
 
 

Glædelig jul til alle   
 

I kulturby 2017 projektet kommer vi til at opleve en hel del kultur manifestationer og jeg 
glæder mig rigtig meget til at opleve kulturlivet i 2017. En del af  tænkningen i projektet er 
mangfoldighed. At vi alle skal være med og der er tilbud til alle uanset hvem og hvordan vi 
er.  
    

Komiteen siger:   
 

”Vi fejrer de "folkelige" traditioner, og vi fejrer det nyeste som kulturen kan vise frem for 
os, når det gælder kunst, teater, dans, musik, litteratur og håndværksmæssig kunnen inden 
for gastronomi, arkitektur og design. Vi skaber spektakler og spekulationer – fejringer, for-
dybelse og provokationer”.    
 

Glædeligt kultur nytår 2017  
 

Venlig hilsen 
 

Erik Morten Jensen, Forstander 
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A N E M O N E N   

 

Halloween”u”hygge på Strandvejen stuen 

Foto: Græskar udskæres til Halloweendagene Foto: Tjek lige krybene i maden!! 

Foto: Spøgelser og flagermus                                 Foto: En uhyggelig lækker salat   

Foto: Masser af pynt i vindueskarmene Foto: Der var også uhygge i lamperne   

Fortsættes side 5 
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Foto: Der var også en skøn (u)hygge på gangene, næsten helt eventyrligt. 

Foto: Om aftenen kunne man se alle disse flotte græskar sprede (u)hygge 

Som man tydeligt kan se på alle de her flotte billeder fra Strandvejen stuen, er man slet ikke i 
tvivl om at Halloween blev fejret efter alle kunstens regler. 
Der blev klippet og klistret alverdens uhyggelige papirklip, og skåret de flotteste og mest 
uhyggelig græskar. Det hele kulminerede med en lækker Halloween-festmiddag. 

Halloween”u”hygge på Strandvejen stuen fortsat: 
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A N E M O N E N  

Herunder stemningsbilleder fra festen: 

/Marlene og Vagn 
 

Mortens aften festen 2016 
 
Hvert år d. 10. november sker der noget specielt på Stefanshjemmet. Beboere, eksterne bru-
gere, familie og pårørende, Stefanshjemmets bestyrelse og ledelse fejrer Mortens aften sam-
men. Det er en dejlig tradition der altid fremkalder en aften fuld af  varme og hygge.  
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Mortens aften festen fortsat:      
 

Bordene er pyntet ekstra flotte, og den røde løber er ligesom rullet ud den aften. 
Der bliver set frem til aftenens menu med en lækker forret med laks, og kartofler, sovs og 
den sprøde andesteg. Til kaffen var der lækre kager. 

Det er bare dejligt når der er børn med. Det er så livsbekræftende 



8 

A N E M O N E N  

Stemningsbilleder fra Mortens aften festen:   

Underholdningen stod Søren Dibbern’s band ”Mortens and” for, og det gjorde de helt fanta-
stisk. Der blev danset, sunget med og de formåede også at smilet frem hos os alle. 
 
Som rosinen i pølseenden ses herover nogle af  dem der fik aftenen til at blive helt perfekt. 
Køkkenpersonalet og de mange frivillige der i år var med til at det hele forløb endnu bedre 
end det plejer at gøre. Der var lagt en fin plan og de frivillige hænder var f.eks. med til at ser-
veringen forløb stille og roligt, og grunden til at alle fik varm and, og varme kartofler. Det 
har før været en større udfordring, for vi er jo rigtig mange sådan en aften. Tak til køkken-
personale og alle de frivillige for at de var med til at gøre aftenen helt speciel.    
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I forbindelse med aftenarrangementerne havde Havglimt 1.sal haft kontakt til FAFE, for-
eningen af  frivillige ergoterapeutstuderende, om de ville komme og lave et arrangement 
for beboerne. Det blev til et rigtig hyggeligt arrangement. Der var mulighed for at smage 
på ting med bind for øjnene og så gætte hvad det var. Nogle ting var gemt under et tæppe 
og hænderne fik lov at gå på opdagelse. Sanserummet i kælderen blev også brugt. Her var 
der mulighed for at prøve forskellige massageformer. Birgitte fra Strandvejen stuen var 
vild med fodmassagen, og i det hele taget var der store roser til de studerende fra FAFE. 
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A N E M O N E N  

Et fantastisk julelys show i Hinnerup 

 
Inge Lise, Poul og Charlotte har været på tur til Hinnerup for at opleve gaden med de man-
ge julelyskæder og julepynt. 
 
Pernille har været så sød at sende os disse billeder fra turen til Hinnerup. 

Inge Lise, Poul og Charlotte foran et af husene Charlotte foran Rudolf m.fl. 

Foto: Lige meget om Charlotte så til højre eller venstre var der julelys over alt 

Rigtig glad nyhed fra bestyrelsen.  
 
Inge Lise havde en rigtig god nyhed med til Anemonen. Hun havde fået et rigtigt pænt 
brev fra bestyrelsen. Inge Lise havde ansøgt om midler til at få Egernspringvandet til at vir-
ke igen. Og svaret fra bestyrelsesformand Jens Maibom var at forslaget nu var behandlet og 
at der er afsat penge til at imødekomme Inge Lises gode forslag. 
Det var en rigtig dejlig nyhed.   
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 på Stefanshjemmet 

 
Overalt på Stefanshjemmet mærker man at det er december, og at der gøres klar til Julen, og 
at der julehygges hver dag. Tilfældigt kom jeg forbi Strandvejen stuen, og da jeg havde ka-
meraet med kunne jeg simpelthen ikke lade være med at forevige den fantastiske stemning 
af  hjemlig julehygge der var ved at sprede sig…. Og så kunne de endda fortælle at de langt 
fra var færdige med at pynte op. 
               / Vagn 

Herunder stemningsbilleder fra den rute jeg gik den aften: 

En lille ekstra fortælling fra Strandvejen st.:  
 

Alle navne fra de der bor på afdelingen er puttet i julesokken der hænger ved døren ind til 
køkkenet. Og hver aften ved aftensmaden, der trækkes der et navn op af  sokken, og han/
hun får så en af  de gaver der hænger oppe under loftet (se fotos herover). Næste aften er 
det hende som fik gaven dagen forinden der trækker et nyt navn.      

 



Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

 
 

 

 

Anemonen  
ønsker hermed alle  

vore læsere  
glædelig Jul 2016 

og godt Nytår 2017 

 
På trappeopgangen til Havglimt står der en 
buste af  Johannes Hoff, læge og stifter af  
Stefanshjemmet. Her mødte Marlene en 
dag Tommy, afdelingsleder Strandvejen og 
pt. også for Havglimt 2. De mente begge at 
han har nogle meget ”stirrende” øjne., og 
det kom der flg. Ord/spørgsmål ud af: 
 

Er det et udtryk for at vi skal være mere 
selvkritiske i forhold til vores kerneopgave? 
 

Er det en undren over at der sker en masse 
spændende nye tiltag for beboerne, som 
han slet ikke havde set komme? 
 

Er det et vurderende blik på, om vi nu er 
tro nok mod Stefanshjemmets værdier? 
 

Vi ved det ikke, hvad tænker du? 

Johannes Hoff, stifteren af Stefanshjemmet 

Efterårsdigt     
 

Bladene falder 

man tror det er løgn 

året er gået 

eller er det  kun et døgn 

 
Dette smukke efterårsdigt er indsendt  

af Inge Lise, Strandvejen st., tak for det. 


