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Kryds og tværs og kun for sjov som indstik
Julehygge med pårørende på HG2
Nytårsfest på Strandvejen stuen.
Hjernesagen gav en aften med sang og hygge
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Krydstogt med Marlene

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 1. sal mandag – torsdag fra kl. 14.30.

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

Inge Lise Jensen
Strandvejen stuen

Aktuelle datoer i foråret 2018
Bestyrelsesmøde: Mandag d. 12. marts
Brugerrådsmøde: Onsdag d. 18. april.

Ferie eller lukkedage i BT:

Påskeferie: d. 26. marts - d. 2. april (begge dage inkl.)
Bededag: d. 27. april.
Kristi Himmelfartsdag: d. 10. maj
2. pinsedag: d. 21. maj

Gudstjenester:

flg. onsdage: d. 21. marts, d. 18. april og d. 16. maj.

Forsidefotoet: Fine nye stole
Åhhh hvor har det bare pyntet så flot at vi har fået nye stole flere steder. Og ja, det var også
tiltrængt. Jeg havde tænkt på det længe og også nævnt det til Erik (forstanderen).
Caféen er jo lidt vores ansigt udadtil, så det glæder mig at vi nu kan være det godt bekendt
på det område også. Tak for de fine nye stole.
Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen st.
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Forstanderens hjørne
Forstanderens hjørne
“There is a crack in everything”
Der er fine rapportager i dette blad fra julen og nytåret og bladet udkommer i marts måned.
Det synes at være lang tid siden, det var jul og nytår. Vi nærmer os forår og sommer.
Vi skal snart fejre Sankt Hans på Stefanshjemmet. Det bliver en af de helt store dage på Stefanshjemmet i 2018. Brugerrådet har besluttet, at invitere Karsten Holm med band, som
skal spille og imitere sangeren Leonard Cohen.
Jeg fik mulighed for at gennemlæse nogle af Leonard Cohens tekster og fandt ad forskellige
veje dette omkvæd fra hans sang Anthem:
”There is a crack in everything – der er en revne i alle ting”. Kender du ikke det? Jeg ved ikke om det er det samme udtryk vi har på dansk, når vi siger: ”der er skår i glæden”. Vi kender vel også det svar vi giver når vi bliver spurgt om, hvordan vi har det ”Jeg har det godt
MEN …”. Jo, vi kender det godt. Det er svært at finde noget der er uden revne og MEN’er.
Pointen er for Leonard Cohen, at vi finder ikke meget i livet uden der er en revne eller et
”men”. Hans omkvæd har ikke kun denne ene sætning, den fortsætter: ”that’s how the light
gets in”. Det er altså i revnen at lyset kan komme ind. Det synes jeg er en vigtig sætning som
opløser den lidt triste tanke, at der er revner i alle ting. Det er som om der er noget mening.
Lad mig give et simpelt eksempel:

I sidste uge cyklede jeg hjem iklædt min harboørhabit, snavset, træt og beskidt og mit hoved
var tildækket af tophue og cykelhjelm. Det var is hamrende koldt. Jeg havde selvmedlidenhed helt ind i hjertet. Der var langt hjem efter en lang arbejdsdag ved min søns nybyggerhus.
På det stejleste punkt hjem så jeg en medarbejder inde på fortovet. Jeg tænkte, han kan ikke
se hvem jeg er, men jeg kiggede på ham fra min cykel og råbte: ”hej Martin”. Han smilede
og løb ud til fortovskanten og cykelstien og stak sin hånd ud og vi mødtes i en high five og
”hej Erik”. Jeg fortsatte hjemad med glæde og taknemlighed over at møde en medarbejders
venlighed og glæde. Jeg havde brug for det smil. Selvmedlidenheden blev mindre.
Revnen var min selvmedlidenhed og den strenge cykeltur. I revnen kom der lys ind, - en
medarbejders glade smil. Så, jeg tror det er rigtigt det Leonard Cohen skriver.

Så glæd dig til koncerten Sankt Hans på HG1’s balkon. Vi inviterer alle der har lyst til at være med.
Venlig hilsen
Erik Morten Jensen
Forstander
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Bagerkoret

i juleudgave 2017

Foto: I anledning af Julen var koret klædt på med lange nissehuer.

Traditionen tro fik vi besøg af Bagerkoret op til Julen.

Og som det kan ses på billederne var der igen i år helt udsolgt. Der er en gensidig glæde kor
og beboere imellem, som er så ægte, varm og hjertelig. Men det er også rigtig mange år at
denne skønne tradition har udspillet sig. Koret er kommet her i mere end 10 år i træk, så
derfor er der en naturlig stor gensynsglæde.

Foto: Der var fulde huse til koret.
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Foto: Der blev klappet flittigt mellem numrene.

ANEMONEN

Bagerkoret

i juleudgave 2017 fortsat

Per viser smil over aftenen og frivillige Linette hjælper Henning med kaffen. Linette
er i øvrigt frivillig på 4 år på Stefanshjemmet.

Noget der understreger at glæden over aftenen er gensidig er, at når korets medlemmer
sætter sig ved bordene efter at have sunget, og de ser hvis f.eks. Claus, Inge Lise eller andre ikke er mødt frem, så spørger de efter hvordan de har det? Mange af dem kan navnene på de fleste beboere, og husker hvad de har hygget sig med at snakke om fra gang
til gang. Rigtig hyggeligt.
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Julefest

sammen med pårørende på Havglimt 2

Der blev sunget julesalmer, som beboerne selv havde valgt:
Nu det jul igen. På loftet sidder nissen med sin julegrød. Højt fra træets grønne top og
Glade jul, dejlige jul.
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Julefest

fortsat:

Der var en dejlig stemning rundt ved alle bordene, hvor der blev hyggesnakket, delt juleglæde og smil ud, mens der blev spist æbleskiver og juleslik. Den dag var Julen i den grad kommet til Havglimt 2 og Stefanshjemmet.
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gav en aften med sang, hygge og kage
Torsdag d. 1. februar inviterede hjernesagen afdeling Aarhus, Samsø, Skanderborg og Favrskov på en aften med sang, kage og kaffe.
De havde på forhånd fået et par personaler fra Tagdækkervej i Hammel (som er et bosted
for hjerneskadet ) til at komme og spille på guitar og synge. Derudover havde de flotte
sangmapper med, hvor vi der var med kunne vælge hvilke sange der skulle synges.
Der blev sunget både danske og udenlandske numre fra Alberte til Elvis Presley.
I pausen mellem alle sangene var der kaffe og kage, som hjernesagen også havde sponseret i
aftenens anledning.
Det var en rigtig dejlig aften, og skønt at der også sker noget på de forholdsvis mørke vinteraftener. Vi siger tusind tak til hjernesagen for en dejlig aften og tak fordi at i tænkte på
Stefanshjemmet og gav os denne aften.
Venlig hilsen Vagn og Marlene

Foto: Marianne Fog på guitar

Foto: Alle fik chancen for at synge med.

Fortsættes side 9
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gav en aften med sang, hygge og kage fortsat
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Marlene på krydstogt

Foto: Marlene fylder ikke meget foran det store krydstogtskib Costa Luminosa.

Jeg var på krydstogt fra d. 23 - 30. september 2017 med Costa Luminosa.
På turen kom vi bl.a. forbi disse steder. Venedig, Trieste, Dubrovnik, Corfu, Katakolon og
Athen. Det var en pragtfuld tur, og i øvrigt meget handicapvenlig, og jeg kan varmt anbefale
andre at tage på sådan et krydstogt. Det er et stort minde for livet. Jeg har vist billeder mm
fra turen i samværstilbuddet, men Anemonen skal ikke snydes.
Venlig hilsen Marlene Strandvejen st.

Foto: Flot sejltur gennem Venedig.
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Foto: Athens triumfbue.
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Det startede med at vi fik forret med laks, salat og dressing før Dronningens nytårstale, og
så til hovedretten var der oksemørbrad og ovnbagte kartofler og sauce.
Desserten var en masse forskellig chokolade og marcipan.

Johnny havde købt lidt nytårsskyts som vi inde fra stuen kunne se lyse flot op på terrassen.
Hattene var hjemmelavet, et projekt som Cecilie (studerende) satte i spil.

Der var flot pyntet op efter alle kunstens regler, og vi havde en rigtig god aften.
Hilsen Marlene, Strandvejen stuen
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:

www.stefanshjemmet.dk

På Strandvejen stuen var der hyggelig pizzaaften søndag d. 11. februar.
Både pizzaer og salat var pyntet så fint, at begge dele sagde ”spis mig, spis mig”.

