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Forsidefotoet
Forstanderens hjørne
Billeder fra turen til Slette Strand.
Sankt Hans festen
Sommergudstjeneste og grillfest i haven
Gode foredrag
AC på tur.
Kroket i haven
Krydsord og kun for sjov som indstik

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. november

Inge Lise Jensen
Strandvejen stuen

Aktuelle datoer i efteråret 2018
Bestyrelsesmøde: 03. september.
Brugerrådsmøde: 30. august.
Ferie eller lukkedage i BT: Efterårsferie uge 42 (15 - 19. oktober, begge dage inkl.)
Gudstjenester: flg. onsdage: 19. september, 17. oktober og 21. november.

D. 19. september holdes der høstgudstjeneste

Forsidefotoet:
Det er denne gang fra årets Sankt Hans fest. Inde i bladet skriver Inge Lise om festen, og
der vises stemningsbilleder fra den hyggelig aften.
Forsidefotoet er bandet der spillede til Sankt Hans festen. Det var Karsten Holm og Cohen
trioen, som smukt gav os en poetisk koncertfortælling med Leonard Cohens tekster og musik.

2

ANEMONEN

Forstanderens hjørne

Kan man hilse med en knytnæve?
Der er aktuelt en heftig debat om hvorvidt muslimer skal
tvinges til at give hånd for at opnå statsborgerskab i Danmark. Nu er det ikke fordi jeg vil gå ind i den debat, på nær
med en pointe, som jeg blev inspireret af ved læsningen af
bogen. ”Den 3. vej” af Stephen R. Covey. I bogen bringes et citat fra Mahatma Gandhi,
hvor han siger ”Kan man hilse med en knytnæve”?
Det er sagt ind i en sammenhæng, hvor der har været mange konflikter, vold og trusler i
Sydafrika og senere i Indien. Derfor sagde han; ”kan man hilse med en knytnæve?” Det
spørgsmål forandrede samfundet, fordi der blev lagt vægt på, at vold ikke er vejen frem. Der
må anvendes andre metoder.
På Stefanshjemmet bor der 44 beboere, vi er ca. 150 medarbejdere, der kommer 29 eksterne
brugere, mange pårørende er knyttet til vores hus og vi har et utal af samarbejdspartnere.
Det er mange mennesker og alle skal samarbejde for at løse vores kerneopgave. Vi kender
måske indimellem selv lysten til at hilse med en knytnæve, i følelsesmæssig forstand. Når vi
bliver trådt på, når nogen træder på grundlæggende værdier i vores liv. Lysten til hævn får
plads næsten helt automatisk. Når hævnen bliver drivkraften, og får magten over ens handlinger, går det galt. Vi kan have lyst til hævn, men at følge ens lyst til at hævne skaber ufred
og ødelægger vores liv. Det er knytnævens vej.
Hvordan kan man så undgå at hilse med en knytnæve? Hvilke metoder kan man gribe?
Flere markante personer op gennem historien har peget på løsninger. Mahatma Ghandi og
Desmund Tuto retter blikket i retning af, at ”hævn tilhører ikke mig”. Hvis vi nu fjerner
hævnens mulighed fra vores liv, hvad har vi så tilbage? Så har vi måske kun viljens vej tilbage, den vej som kæmper mod lysten til hævn. Det er viljens vej. Den vilje, som siger ”jeg vil
ikke hilse med en knytnæve”.

Så når vi som medarbejdere, beboere, pårørende etc. skal leve sammen i hverdagen, så er det
vist bedst at vælge viljens vej og ikke knytnævens.
Alle de arrangementer som vi har på Stefanshjemmet kan måske hjælpe os til i højere grad at
hilse - ikke med knytnæve - men med oprigtig interesse for den anden og opnå fællesskab og
relation båret af synergi og livsglæde. En klog mand har sagt at ”kendskab skaber venskab”.
Erik Morten Jensen
Forstander
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Under årets Classic race i weekenden 25 - 27 maj valgte det meste af Stefanshjemmet at tage
på ferie til mere rolige omgivelser.
Vi kørte i en stor og en lille bus, suveræne busser, og det var en god bustur begge veje.
Da vi kom frem fik vi vist vores værelser. Jeg delte værelse med Michael og det var mega
hyggligt.
Vi var ude at se sandbakkerne og den flotte natur. Det var ekstra idyllisk fordi vi var afsted i
hestevogne, så det var ren Morten Korch stil. Det var en rigtig god oplevelse.

Foto: Marlene foran hestevognen.

Foto: Birgitte og Sandi i hestevognen.

Jeg var i svømmepool i 1 1/2 time og det nød jeg virkelig.
Maden var rigtig lækker., og så var der meget at vælge imellem.
Det var en fantastisk tur.

Foto: ”lækkert tag selv bord”.
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Venlig hilsen, Marlene

Foto: Flotte malerier på væggene.
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Foto: Charlotte

Foto: Charlotte, Thea og Marlene.

Foto: Masser af smil ved stranden.

Foto: Daniel, Michael og Cecilie storsmiler også.

Foto: AG i bussen

Foto: ”Ferie-kaffe-hygge” på terrassen.

5

ANEMONEN

Sankt Hans fest med god underholdning
Sankt Hans festen blev lidt anderledes end tidligere. Pga. den varme og tørre sommer måtte
man jo ikke brænde Sankt Hans bål. Vi havde i stedet fået lov til at have små bålfade rundt
omkring i haven, og det var faktisk rigtig hyggeligt. Der var ikke plads til heksen på bålfadene, så hun slap i år. Hurra for det
I år var underholdningen en poetisk fortælling med Leonard Cohens tekster og musik.. Det
var Karsten Holm og Cohen trioen der stod for det, og det var bare rigtig godt. Karsten fortalte om Leonard Cohens liv og ind i mellem sang de hans sange. De gjorde det rigtig godt.

Foto: Karsten Holm og Cohen trioen.

Foto. Bålfadene gav god Sankt Hans stemning.

Vi kunne købe grillpølser, øl og vand i to boder. Her
var der en masse frivillige der hjalp til med ekstra
godt humør. Tusind tak for det kære frivillige.

Foto. De mange fremmødte så ud til at nyde arrangementet, og smil og service fra de frivillige.
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Sankt Hans festen fortsat
Det var rart at se naboer, familie, pårørende og venner af huset møde op og deltage i Sankt
Hans festen sammen med os. Jeg hilste også på Eriks barnebarn, en rigtig sød og livlig pige.
Vi havde et dejligt vejr med sol og sommer.

Foto: Klapsalver fra de fremmødte.

Inge Lise hilser på Eriks barnebarn.

Erik holdt båltalen, og som de tidligere år var den rigtig god, spændende og fuld af gode ord.
PS. Hvor var det dejligt at vi i år formåede at synge Midsommervisen, som den har fortjent. Vi fik rigtig god hjælp fra 3 frivillige damer
som havde meldt sig til at synge for, tak for det.
Venlig hilsen
Inge Lise, Strandvejen stuen

Foto: Erik holdt en god båltale.

Foto: De 3 frivillige damer der sang for.
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gudstjenesten og grillfest i haven

En af de hyggelige traditioner blev holdt i hævd onsdag d. 15. august.
Flemming Baatz Kristensen mødte endnu en gang op og gav os en smuk havegudstjeneste.
Tak for det Flemming. Flemming havde også sørget for sanghæfter, medbragt kordegn og en
til at spille på klaveret.
Ind imellem ordene fra Flemming kunne de fremmødte vælge en salme eller sommersang fra
sanghæfterne, som den næste sang.

I dagene op til var regnen heldigvis endelig kommet til Danmark efter en længere tørke. Det
var selvfølgelig godt for marker og haver, men en udfordring til havefesten. Men hold op hvor
var vi heldige. I timerne op til gudstjenesten kl. 17.00 stoppede regnen og selv solen kiggede
frem, så både gudstjeneste og havefesten blev afviklet i tørvejr og varme. En stor kontrast i
forhold til sidste års sommerfest hvor der var bidende koldt.
Flemming kom også ind på den smukke og varme sommer vi har haft i 2018 fyldt med solskinstimer og den ene varmerekord efter den anden og hvordan det havde påvirket os på den
gode måde.
Fortsættes næste side
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gudstjeneste og grillfest i haven (Fortsat fra side 8)
Efter havegudstjenesten var der som sædvanlig tændt op i grillen til en hyggelig aften i haven
med grillmad og hygge.
Der var et rigtig pænt fremmøde både til gudstjenesten og den efterfølgende havefest.
Vi var heldige at 3 frivillige havde meldt sig til at passe grillen. Tak for det.
Det var endnu en hyggelig tradition der blev fejret denne aften :-)

De 3 frivillige: Linette, Gurli og Hans ved grillen.

Flemming Baatz Kristensen

Muren for enden af haven ud mod Strandvejen

Muren for enden af haven ud mod Strandvejen måtte give op d. 14. august.
Erik har allerede haft møder med arkitekten, og der arbejdes allerede på hvad der skal ske
med have-området ud mod Strandvejen. Det bliver spændende at følge med i hvilke forandringer og sikkert også forbedringer der kommer i den kommende tid.
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Gode foredrag om mandagen
Hver mandag holder Jacob gode foredrag, og jeg nyder hvert eneste af dem. Jacob
har en behagelig stemme og formår at fortælle underholdende.
Vi har hørt om forskellige årstal, f.eks. om hvem der døde og
blev født disse år, og om større begivenheder. Hver gang er der
også lidt om biler fra årstallet, lige som Jacob har fundet nogle
sange som hittede dengang. Først hører vi om dem, og så viser
han dem over Youtube.. Det giver en god effekt først at høre
lidt om dem, og så bagefter se og høre dem på Youtube.

Jeg glæder mig til Jacobs foredrag hver gang.
Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen.

Stefanshjemmet har fået en ny Sofa EL cykel

Foto: Den nye sofa-el-cykel prøvekøres.
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AC på tur til Egå Marina

Foto. Lene og Casper ved den smukke Egå Marina.

AC på tur til Bålhytten på en skøn dag i juni.

Foto. AC gik hen til bålhytten i Havreballe skov, og lavede snobrød.
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:

www.stefanshjemmet.dk
AC havde Kroket dyst i haven

Foto: Tungen lige i munden før det afgørende slag sættes ind.

Mandag d. 2. juli var der Kroketdyst i haven.
Kim, Leif og Michael dystede.
Kim endte som vinderen.
Vi synes i øvrigt at alle ligner vindere på dette foto (Red).

