
December - januar - februar 2017/18 

I dette nummer: 

• Forsidefotoet 

• Forstanderens hjørne 

• Mortens aften festen 2017 

• Preben og skibet  

• Halloween fest på strandvejen 

• Jul i friheden 

• Honningjulehjerter 
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Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 15. februar 

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 vinter 2017 - 18 

 

 

Forsidefotoet 

Lys og julestemning i haven 2017. 

     
   

Ferie eller lukkedage i BT:   

 

Juleferie: 25. december - 01. januar (begge dage inkl.) 
 

           

Gudstjenester:   

 

Flg. onsdage; d. 20. december (julegudstjeneste),  
d. 17. januar, d. 21. februar 

Husk julegudstjeneste og julefrokost 

onsdag d. 20. december. 
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Forstanderens hjørne 

Josef, Maria, min søn og svigerdatter 
 
Min søn og svigerdatter venter barn nr. 2 i foråret 2018. Samtidig har de købt en ny koloni-
havegrund og skal bygge nyt hus. Svigerdatteren er studerende og min søn er for kort tid si-
den begyndt på sit første faste job, efter endt uddannelse. 
 
Hvad siger en gammel, erfaren og gnaven far til det? Jeg siger; ”Hvorfor så mange ting sam-
tidig? Kan I ikke udsætte nogle af  projekterne? Det er jo ikke hver dag man får et barn. Den 
oplevelse og tid skal I nyde. Når jeg ser tilbage på den tid hvor vi fik jer, tænker jeg, at jeg 
havde alt for meget om ørene. I hvert fald synes jeg at tiden er gået så stærkt. Nyd det nu.” 
Noget i den retning. 
 
Når jeg siger det, smiler de til mig og siger ”det er jo sådan noget forældre siger”. 
 
Nu er det jul og beretningen om julen i juleevangeliet fortæller om to mennesker (ligesom 
min søn og svigerdatter) Josef  og Maria hedder de. Da de skulle føde Jesusbarnet er der 
samtidig indkaldt til en folketælling i Palæstina, fordi kejseren ville vide hvor mange der boe-
de i landet. Derfor skulle de, i den niende måned rejse til Betlehem for at blive skrevet ind i 
bøgerne. Det var da et dårligt tidspunkt for dem. De var optaget af  deres omstændigheder. 
Så meget postyr op til en fødsel, som er en enestående begivenhed. Det tog dem 3 dage at 
rejse til Betlehem og Maria var højgravid. De fødte barnet på rejsen og fødte tilmed i en 
stald i en krybbe. Træls, usselt. Alligevel synger vi julesangen ”Fred kom til jord”. Fred og 
modgang kan være i livet samtidigt, - underligt, men en del af  julens mærkelighed. 
 
I disse dage knokler vi alle sammen for at nå frem til juleaften. Alle vores forberedelser er 
ved at tage livet af  os. Vores mål er at samles omkring juletræet og den gode mad. Vi har 
købt julegaver for at glæde hinanden. Det er en aften hvor vi samles og glædes sammen. 
 
Måske hører det bare til livet, at der er anstrengelser, møje, lidelser og mange opgaver og så 
kommer der noget godt. Et barn, en ny begyndelse, et nyt håb, en bedre vej at gå…. 
 

Glædelig jul og godt nytår 

 

Erik Morten Jensen 
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Preben viste Anne Grethe og mig rundt på træskibehavnen en dag i oktober. Anemo-
nen har skrevet om Prebens fortjeneste tegn i en tidligere udgave. Nu besøgte vi så ski-
bet, som hedder ”Skibet”, og Preben fortalte historier fra den gang. Det kom der disse 
fine billeder ud af. 
                                                              Venlig hilsen Lukas HG 

Foto: Preben og Anne Grethe ankommet til træskibehavnen i flot solskin. 

Foto: ”Skibet” Preben sejlede med. Foto: Preben fortæller om ”Skibet”. 
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Birgitte og Marlene hjalp køkkenet med at bage en masse honningjulehjerter.  
 
Køkkenet havde lavet dejen klar, og Birgitte og Marlene tryllede så med kage-
rulle og kageforme, og endte ud med en masse flotte honningjulehjerter. 
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En gruppe på 10-12 frivillige var med til at gøre aftenen fuldendt. Herover serveres der 
f.eks. for beskæftigelsesafdelingen. 

 

Bestyrelsen bakkede også flot op om Mortens aften festen, som er en af  de ældste  
traditioner på Stefanshjemmet. 
 

 

Mortens aften fest 2017  
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Havglimt 1 var også pænt repræsenteret til festen og altid klar med et smil til fotografen 

Mortens aften fest 2017  
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I år spredte HG2 hygge i Caféen. 

Koret der underholdt med sang mødte op ved at gå rundt i alle lokalerne med levende 
lys mens de sang. 

Mortens aften fest 2017  
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Strandvejen stuen lyste op i de kreative lokaler. 

Mortens aften fest 2017  
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Strandvejen 1 havde det gode humør med i lokalerne ved træningskøkkenet. 

De mange frivillige er her ved at gøre klar til serveringen. 

Mortens aften fest 2017  
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Halloween fest  
Det er vist helt unødvendig med ord her. Ingen kan være i tvivl om at det var en ufor-
glemmelig ”u”-hyggelig dag. Tak til Strandvejen stuen for at dele det med Anemonen. 

hos strandvejen stuen. 

”U”lækker edderkoppekage 



Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

 
Med dette flotte billede af Birgitte der besøgte Tivoli Friheden 
ønsker Anemonen jer alle en glædelig jul 2017 samt rigtig 
godt nytår 2018.  


