Juni - juli - august 2017

I dette nummer:
• Forsidefotoet
• Forstanderens hjørne
• Lysfesten

• Koncert ved Jesper B. Madsen
• Aktuelle datoer for sommeren 2017
• Cristobál fra Chile
• Påskefrokost og pizzadag
• Udvidelse af terrasse

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. 14.00.

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

Inge Lise Jensen,
Strandvejen stuen.

Aktuelle datoer i sommeren 2017
Brugerrådsmøde: d. 29. juni
Bestyrelsesmøde: d. 26. september.
Ferie eller lukkedage i AC: 5. juni (2. Pinsedag)
17. juli - 6. august (Sommerferie) begge dage inkl.
Gudstjenester:
Onsdag d. 21 juni kl. 10.30
Onsdag d. 23. august kl. 17.00, grillfest afholdes efterfølgende.

Forsidefotoet:
Viser et billede fra Lysfesten, hvor lyset i træerne lyste
flot op. Se omtale andet sted i bladet.
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Forstanderens hjørne
Musikeren Peter Viskinde og Sankt Hans
Den 23. juni er det Sankt Hans hvor vi igen i år har et arrangement på Stefanshjemmet.
Når vi fejrer Sankt Hans gør vi det sammen med hele Europa. Det er midsommer og
den længste dag på året. Det er en skøn tid med midsommerens lyse og lune aftner. Der
er dog en lille frygt i midsommeren, nemlig mørket. Mørket er noget der er i os alle og
som møder os, men vi vil fastholde lyset. Det er en del af Sankt Hans at der tændes fakler, stearinlys og bål. Symbolet på at brænde den/det onde, - heksen. Lyset skal sejre.

Er der nogen grund til at brænde hekse af i vores oplyste samfund. Ja, det er der i overført betydning. Når vi ser på vores eget liv så kommer vi til kort, vi gør ikke kun det gode
og det rigtige og træffer tit forkerte valg. Nogle gange bliver vores liv stækket på grund af
egne handlinger eller valg af forkerte ord (eller andre forhold.)
Musikeren Peter Viskinde har måske forsøgt at beskrive det med dette sangvers:
Fik stækket mine vinger
Nu der ild for fulde sejl.
Har pudset mine støvler og glemt hver en fejl

aftensolen stikker mig
I øjnene er der blår
Jeg vil rejse mig i aften
Finder klarsyn når jeg går
Han taler om, at der er ild for fulde sejl, - og han finder også klarsyn når han går. Mon
ikke det er et godt budskab for os alle. Ild/lys for fulde sejl og sætte heksen i os under
afbrænding. Vi får klarsyn mens vi går på den vej.
Vi har inviteret Peter Viskinde og Trio til at give os en koncert. Mød talstærkt op, gerne
med pårørende og venner. Det bliver en rigtig god Sankt Hans aften.
Hjertelig velkommen! Fredag d. 23. juni til pølser – små bål – båltale – sang og koncert
Erik Morten Jensen
Forstander
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Pizzadag på strandvejen stuen
Her i dette forår havde Strandvejen stuen en weekend der stod i Pizzaens tegn.
Vi lavede pizzaerne helt fra bunden af. Det vil sige at det gjorde Gülbahar, men vi var
med til at vælge hvad der skulle på af fyld. Det endte med rigtig mange flotte pizzaer, og
de smagte herre godt.
Efter middagen fik vi dessert. En masse lækker frugt skåret i forskellige skiver, både,
stjerneforme osv. Det smagte også rigtig godt.

Efter middagen spillede vi Trivial Pursuit, og her var der en meget klar vinder, Per. Han
kunne især alt i Geografi. Han er ”vores” leksikon.
Det var en rigtig hyggelig dag.
Gentog succesen
Lørdag d. 29. april gentog vi succesen med pizza, og denne gang var desserten lækre varme pandekager med is, jordbær, bananer og hjemmelavet chokoladesovs. Det smagte
himmelsk godt.
Venlig hilsen, Marlene

Foto: Dækket op til den helt store pizza-fest.
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Pizzafest fortsat:

Foto: Det fortæller vist alt om at det har været en dejlig dag.

Foto: Strandvejen stuens Trivial-konge Per.

Og kongedesserten.
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Lidt om lysfesten.
Jeg synes det var en rigtig god aften. Selv om det regnede så var der mange deltagere.
Lyset i træerne med de mange flotte farver var smukt at se på, og bedst af det hele, nu
har vi lyset året ud.
Vi mødtes i Caféen, og vi gik på en lang række ud gennem vores stier i haven, som i
aftenens anledning var lyst op af levende lys. Vi gik med små både med lys i. Det var
de samme både som blev brugt ved den store åbning af Aarhus som kulturhovedstad
2017. Det så flot ud.
Køkkenet havde lavet små madbåde med mange lækkerier, bl.a. var der laks, en lille frikadelle og en stærk chilli, og til sidst dessertbåde med brownies, kyskager og toppet
med en lille flødebolle.
Vi siger tusind tak til køkkenet for det flotte indslag.
Der var også et rigtig godt jazzorkester, ”Aloft Quartet” der spillede, og de var bare gode, ret professionelle..
Vi havde en rigtig god aften, og der var mange deltagere, bl.a. en hel del naboer, som
jeg aldrig havde mødt før. Det var helt rart at hilse på dem.
Tak for en dejlig aften.
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Venlig hilsen
Inge Lise Jensen, strandvejen st.
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Lysfesten fortsat:

Køkkenet havde haft gang i fantasien og det kom der disse pragtfulde mad- og dessertbåde
ud af. Det smagte fantastisk.

Træningskøkkenet var lavet om til et mini jazzhouse, hvor der blev tryllet en masse dejlig
stemning frem af bandet, der spillede til lejligheden.

Lukas forstår altid at sætte gang i smilet, og til ære for fotografen fik han lige alle med på en
leg med desserten. Naboerne til Stefanshjemmet var også inviteret med til festen og en del
tog imod tilbuddet. Det var dejligt at hilse på dem.
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Stefanshjemmet var del af projekt
OK Ældrekoncert, et samarbejde mellem troubadouren Jesper Braae Madsen og køkkenkæden OK Køkkenrenovering. Projektet var kommet i stand for at ovennævnte ønskede
at gøre en gruppe oversete danskere glade med lidt hygge og god musik. Den mulighed tog
vi selvfølgelig imod med glæde.
Vi kan selvfølgelig kun opfordre vores læsere til at læse lidt om OK Køkkenrenoverings
koncept. Det kan gøres på disse sider på nettet:
www.okkr.dk samt på facebook: https://m.facebook.com/okkraarhus/

Selve koncerten
Han, Jesper, var god til at få alle med. I starten var der ikke mødt så mange frem til koncerten, men senere kom der heldigvis flere til, og det var rigtig godt, for det var en dejlig oplevelse.
Jesper var god til at synge populære sange, bl.a. Kim Larsen. Hans sange kan vi alle synge
med på. Lidt Elvis var han også god til, men også ældre populære sange som ”Lille sommefugl” og ”Røde Mor” blev sunget på allerbedste vis. Det var en rigtig dejlig oplevelse,
ham vil jeg rigtig gerne høre igen.
Køkkenet leverede dejlig æblekage til kaffen, tak for det.
Og selvfølgelig stor tak til Jesper Madsen og OK Køkkenrenovering for at give os en dejlig
aften.
Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen st.

Foto: Troubadouren Jesper B. Madsen
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Koncert med Jesper Madsen fortsat

Foto: Dejlige billeder der fortæller om en rigtig hyggelig aften.
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Frivillige på Stefanshjemmet gør virkelig en forskel
Stefanshjemmet har glæde af en masse fantastiske mennesker, som bruger en del af deres
fritid på at være noget for Stefanshjemmet og dets beboere. Hver måned kan vi berette om
at nu har den og den fået en frivillig besøgsven, eller nu har de og de været og hjælpe til
ved et af vores arrangementer. Hver gang vi har et større arrangement, som Sankt Hans,
Mortens aften, bagerkor og lign., så er der frivillige der tilbyder deres fritid som frivillige
for Stefanshjemmet. Alt sammen er med til at gøre livet lidt lysere på Stefanshjemmet. Det
er der mange der er jer kære frivillige stort taknemmelige for. I sidste nummer kunne vi
skrive lidt om pianisten, Line som kommer og spiller på Stefanshjemmet en gang om måneden plus lidt ekstra ved behov.

Et strejf af Chile
Denne gang kan vi skrive lidt om en ung mand fra Chile, Hernan Cristobál. Han er på rejse
rundt i Europa, og har tilbudt sig som frivillig hjælp mange steder, bl.a. på børnehjem hvor
han forsøgte at give dem lidt glæde gennem hans guitarspil. Da han kom til Danmark loggede han sig ind på frivilligjob.dk og læste bl.a. Stefanshjemmets opslag om muligheden for
at være frivillig, og kontaktede os. Han gjorde opmærksom på at han ikke var prof til at
spille, og slet ikke til at synge, men at han spillede med hjertet og håbede at han kunne give
lidt glæde gennem musikken. Personligt synes jeg at han var langt bedre end han selv havde givet udtryk for. Det blev til 2 samværs-optrædener, og 2 gange underholdt han til fredagscaféen. Tak til Cristobál og vi ønsker ham al mulig godt med videre på hans rejse.
Medarbejderne havde kombineret hans besøg med at fortælle lidt om Chile, og samtidig
servere lidt sydamerikanske retter.
Her er f.eks. Hvad Nikolaj fra BT skrev efter en af arrangementerne med Cristobál i fredagscaféen; ”Vi havde besøg af Cristobál, som spillede noget godt musik.” ” Vi havde
utrolig god stemning og rigtig mange mødte frem for at høre ham, og vi her i BT synes at
det var en rigtig stor succes”. Herunder og på bagsiden lidt fotos fra arrangementerne med
Cristobál.

Foto: Cristobál fra Chile og hygge ved en samværsaften med ham som guitarist.
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på Strandvejen stuen
Påskedag holdt vi en lille Påskefrokost. Vi fik et lille Stjerneskud og en fiskefilet, som var
hjemmepaneret og smagte rigtig godt. Vi fik også noget rigtig godt pålæg, og til sidst fik vi
kage og forskellig slik.
Det er bare så dejligt når der sådan gøres noget ud af højtiderne.
Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen st.

Terrassen blev udvidet
Sandie og jeg havde søgt bestyrelsen om hjælp til at få udvidet vores terrasse. Det har været
tiltrængt, da det har været svært at komme rundt med vores store el-kørestole. Så vi blev
selvfølgelig meget glade da bestyrelsen handlede så hurtigt på vores ønske, og at det allerede
er sket. Nu håber vi på en masse sol og varme så vi rigtig kan komme ud og nyde den ”nye”
terrasse.
Vi har også fået lovning på at springvandet bliver repareret, så nu er der slet ingen undskyldning for ikke at komme ud og nyde vores dejlige have.

Venlig hilsen, Inge lise, Strandvejen st.

Foto: Udvidelsen af terrassen skabte glæde hos Inge Lise og Strandevejen stuen.
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Stefanshjemmets blad

Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:
www.stefanshjemmet.dk
En frivillig fra Chile stemplede ind på Stefanshjemmet
(Se tekst på side 10)

Tak til Nikolaj, BT for de gode stemningsbilleder

