
• Forstanderens hjørne 

• Loppemarkedsfesten 

• AC holder kaffehygge i gården 

• Æggekast på Strandvejen 

• AC på cykeltur 

• AC på Moesgaard Strand 

• Sner det om sommeren? 

• Petanque i det gode majvejr 

• Krydsord og kun for sjov som indstik 

• Sankt Hans fest 

• Sommergudstjeneste  og grillfest i haven 
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Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 15. august 

Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Vagn Jensen 
Tapgruppen 
Frivilligkoordinator 
 

Inge Lise Jensen 
Strandvejen stuen 

Redaktionen har redaktionsmøde hver tirsdag 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  - 
Anemonen” på kontoret Havglimt stuen. Du kan også kontakte Marlene og Vagn på Ane-
monens e-mail, som er: anemonen@stefanshjemmet.dk - ligesom Vagn kan kontaktes over 
Outlook eller administrationsbygningen 1. sal mandag – torsdag fra kl. 14.30. 

Aktuelle datoer i sommeren 2018 

 

Bestyrelsesmøde:  04. juni 
Brugerrådsmøde:  30. august. 
   

Ferie eller lukkedage i BT:  16. juli - 3. august  
                                                  (begge dage inkl.)                                                                                  
             

             

Gudstjenester:  flg. onsdage: d. 20. juni. 
   
Sommergudstjeneste: d. 15. august kl. 17.00    

    

Der er Gudstjeneste kl. 17.00 og herefter er der grillfest i Haven. Alle er velkomne.     

 

Sidste år mødte der mange op, og det var en rigtig hyggelig   aften. Vi kan varmt anbefale 
jer at deltage. 

Forsidefotoet:  

Denne gang har Marlene valgt at forsiden skulle være et billede fra Stefanshjemmets have, 
hvor påskeliljerne lyste så flot op. 
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Forstanderens hjørne 

 
Holddaopismen 
 
Jeg læser i disse dage en bog med titlen ”Det sker når du hviler” af  Tomas Sjödin. Bogen 
handler om hvordan vi arbejder med at få hvile og reducere stress m.m. I et afsnit anvender 
han ordet ”holddaopisme”. Vi må aldrig holde op med at sige ”hold da op” Han siger, at vi 
bliver fattige mennesker hvis vi ikke længere kan undre os, overraskes eller stoppe op og un-
dre os over små ting. Jeg tror han har en pointe 
 
Vi vågner hver dag op til en verden vi ikke selv har skabt. Det er en verden som er fuld af  
detaljer, nuancer, storhed m.m. Vi tager det meste som noget ganske naturligt. Det bliver 
hverdag og vi registrerer ikke hvor stort det hele er.  
 
Tomas Sjödins pointe er, at vi skal undre os. Vi skal ikke miste evnen til at sige ”hold da 
op”. Kunne det ikke være sjovt om vi indførte en isme mere, nemlig ”holddaopisme”?  
Når jeg læser dette blad og ser hvad der sker på Stefanshjemmet så tænker jeg ”hold da op”, 
hvor sker der mange ting hos os:  
 
Hold da op hvor er det godt at vi har alle de frivillige   

 
Hold da op hvor har vi engagerede redaktører og beboere som leverer et spændende blad    

 
Hold da op hvor er det skønt at være sammen med 43 skønne beboere    

 
Hold da op at vi har en medarbejder flok som fryder sig over deres arbejde og smiler   

 
Hold da op hvor er det skønt at se den nye ladcykel i brug  

 
Hold da op hvor er det en sjov idé at etablere æggekast på gangen 
 

Jeg tror jeg vil øve mig i at undres. 
 

Erik Morten Jensen 
Forstander 
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En håndfuld af brugerne af Aktivitetscenteret valgt at tage en tur til Moes-
gaard Strand i det gode maj sommervejr. Dejligt at i deler billederne med 
Anemonen, tak 

Foto: Lene, nyder det gode vejr.    Foto: Michael, Carsten og Jesper ved stranden. 

 

AC på tur til Moesgaard strand 
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Ac på cykeltur   

Foto: Lene med Tina i baggrunden.                    Foto: Jens tager et hvil i det gode vejr. 

Foto: Leif med Sofie i baggrunden.                     Foto: Mona tager en pause på turen. 
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Vi var utrolig heldige med vejret til vores loppemarked. Det var første gang vi prøvede det, 
og det gik rigtig fint.   

 
 

Der var en del gæster i løbet af  dagen, og rigtig god stemning.   

 
 

Personalet havde bagt kager som kunne nydes i den udendørs café der var lavet til lejlighe-
den. Her kunne man også få pølser m. brød, kaffe, øl og vand. Her var hyggen og stemnin-
gen også rigtig god.  

 
 

Vi fik ikke helt udsolgt. Der var en del effekter tilbage der ikke blev solgt. Dem gav vi til Blå 
kors, og rigtig dejligt at andre måske kan bruge dem.   

 

 

Der blev solgt effekter for ca. 14.000 kr.  

 

 

Vi var heldige at der var mange frivillige som valgte at hjælpe til med at gøre dagen og arran-
gementet rigtig godt, mange tak for det.  

 
 

Erik og Karsten blev som de sidste og fyldte alle containerne op med al det der skulle køres 
væk de næste dage, så deres arme må have været godt lange og trætte da dagen sluttede. Da 
jeg mødte Karsten en af  dagene efter, sagde jeg til ham at ”gode pedeller har aldrig fri”. Det 
kvitterede han med et stort smil. 
 
 

Tak for et rigtig godt og hyggeligt arrangement.  

 

 

Venlig hilsen  

 

Inge Lise, Strandvejen stuen.  

            Foto. Der var mange besøgende helt fra start af.    

Loppemarkedsfest lørdag d. 21. april     
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Loppemarkedsfesten fortsat   

Foto: Her er Karsten godt i gang med af sælge en væv. 

Foto: En af de mange handler afsluttes. 
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Foto: Henning var også forbi boderne. Foto: Anne Grethe kiggede på boderne. 

Vi fik snakket med folk som vi ikke havde set længe, bl.a. tidligere medarbejdere  
plus mange nye ansigter vi ikke havde set før. Det er altid hyggeligt når der kommer nogle 
på besøg vi kan snakke med. 
 
Jeg synes det var pænt besøgt og der var også nogle der slet ikke kendte Stefanshjemmet før, 
og de spurgte bl.a. ind til stedet? 
 
Sådanne dage må der gerne komme flere af. 
                                                                    Venlig hilsen Marlene  

Foto: Grill-hofmesteren Hans og flere af de mange frivillige hjælpere. 

Loppemarkedsfesten fortsat   
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Loppemarkedet fortsat 

Foto: Inge Lise og Benny var blandt de mange der tjekkede boderne 

Foto: Der var grill og café foran hovedindgangen og det blev virkelig nydt. 
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AC holder kaffehygge i solgården en mandag i april 

Foto. Det gode aprilvejr gjorde at der kunne hygges udenfor.   

Petanque 

Det fantastiske majvejr er blandt andet blevet brugt ved at gøre brug af petanquebanen 
i solgården, hvor der har været flere dueller i kampen om at slutte nærmest den lille 
kugle.    
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Sner det om sommeren 
Nej selv om sommeren i Danmark er uforudsigelig, så sner det dog ikke. 
Men i løbet af  foråret blev der sendt nogle herlige billeder af  Michael og den snemand han 
fik lavet, og dem skal i selvfølgelig ikke snydes for at se. 

Æggekast 

Der kom liv i en gammel leg på Strandve-
jen stuen, da der blev kastet med hård-
kogte æg i forbindelse med frokosten.  
 
Kasteskytset var æg der til lejligheden var 
blevet hårdkogte, og for at kunne kende 
sit skyts var de også blevet malet. 
 
Så blev der stillet et æggebæger med et æg 
i et par meter fra kasterne, og så skulle 
man forsøge at vælte bægeret med de 
hårdkogte æg. Alternativt kunne man og-
så konkurrere om at komme nærmest æg-
gebægeret lidt som man gør i Petanque. 
 
Det er hyggeligt med gamle lege. 
 
Venlig hilsen, Marlene Strandvejen stuen. 

? 




