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●  Mortens aften 2009 

Se Billeder fra en hyggelig aften 

 

●  Bo - Jubilæum 

●  Lidt fra valgdagen 

●  Mad: Juleugens menu 

●  Indlæg fra brugere 

●  Mærkedage og andet 
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Det har været rigtig dejligt, at modtage en masse positive tilbagemeldinger på 
at Anemonen nu igen er på banen, og det har givet os stort mod på, at gå i 
gang med de næste numre. Vi håber på en masse gode indlæg fra Jer kære 
læsere.  
 
Redaktionen har redaktionsmøde hver torsdag kl. 14.00 – 15.00. Her vil man kun-
ne træffe os i Netcaféen/EDB-rummet. 
 
 
I redaktionen sidder: 
 
Kurt Leth, foto:                                           Vagn Jensen, foto:  
Ekstern bruger                                             Tapgruppen 
Medlem af                                                   Webmaster 
Brugerrådet.              Stefanshjemmet.  
 
 
 
Deadline til næste nummer:    20 februar 2010 
Næste nummer forventes udkomme omkring d. 1. marts 2010. 
 
Forsidefoto: Foto af Stefanshjemmet. 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
 
 
Side 1: Forside. 
Side 2: Redaktionstider m.m. 
Side 3: Standerens hjørne/Lidt fra valgdagen. 
Side 4: Eksperiment 
Side 5:  Mortens Aften 
Side 6: Mortens Aften - fortsat 
Side 7:  Bo-Jubilæum 
Side 8:  Mærkedage/Indlæg fra Inge Lise 
Side 9: Maden i juleugen 
Side 10  Maden i juleugen - fortsat 
Side 11: Aktivitetsplan 
Bagsiden: Redaktionen ønsker Glædelig Jul 
 
 
Redaktionen kan kontaktes ved at lægge besked ind i postkassen lige inden for 
døren til Net-caféen/EDB-rummet. Du kan også kontakte Kurt og Vagn på Ane-
monens email, som er: anemonen@ymail.com ligesom Vagn kan kontaktes 
over Bosted, eller på lokal 917 mandag – torsdag efter kl. 14.00. 

 

Redaktionen vil her-
med ønske alle en 
rigtig Glædelig Jul 
2009 og Godt Nytår 
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”Standerens” hjørne: 
 
 

Så kom efteråret og med det Mortensaften, levende lys og til-
stundende jul med juletraditioner og indendørs hygge. 
 

Hver årstid sin charme og igen i år var Mortensaften velbesøgt og rigtig hygge-
lig, tak for det. 
 

Det er også på denne tid af året vi rigtig får en fornemmelse af, hvor mange 
mennesker vi egentlig er, der bor eller arbejder på Stefanshjemmet. 
Når vi alle kryber indendørs og i læ. 
 

Derfor håber vi også meget, at vi i det kommende år får mulighed for at reno-
vere vort store køkken og i den forbindelse inddrage en del af det gamle køk-
ken i café-området, så vi får lidt mere plads at opholde os på. 
 

Jeg håber, I vil nyde dette nummer af Anemonen og måske give lidt tilbage-
meldinger til os om, hvad i synes der skal være i bladet, hvad har I lyst til at læse 
om.. 
 
Og med den hilsen vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 
 Bente 

Af Kurt Leth 
  
Den 17.11.09 var der valg til både kommune- og regionsråd. Alle med et valgkort hav-
de mulighed for at afgive deres stemme. Man kunne enten brevstemme eller afgive 
sin stemme på det sted der var angivet på valgkortet. Jeg brevstemte ikke og mit 
valgsted lå i Tranbjerg, men jeg, i lighed med andre, fik tilbudt den mulighed af Ste-
fanshjemmet , at køre til mit valgsted for at afgive min stemme. Jeg aftalte med 
chaufføren, at han skulle hjælpe mig inde i boksen med de ekstrem lange lister (der 
var jo både en for kommune- og en for regionsrådssvalget). Hvad jeg ikke vidste var 
at der var kommet ny regel om, at en tilforordnet skulle ledsage en handicappet i 
stemmeboksen, hvilket resultere i, at i stedet for 1 var vi 3 personer, så I kan nok regne 
ud at der var trængsel i den lille boks. 
Nå, det var jo hurtigt overstået, og da vi kom tilbage til Stefanshjemmet bredte der sig 
en duft af stegt flæsk (valgflæsk). I modsætning til andre dage hvor vi får tørkost til fro-
kost, fik vi den dag varm valgflæsk bestående af stegt flæsk med kartofler og persille-
sovs og dertil hørende rødbeder – mums. 
  
Det drejede sig om, at få valgt de rette personer til bedst muligt, at forvalte de mange 
millioner, der bliver inddrevet i skat. Århus Kommune (som dog har en handicappolitik) 
er nok ikke den værste kommune i landet, når det gælder om at tilgodese de handi-
cappede, men der er ikke mange af os, sammenlignet med andre befolkningsgrup-
per, og det kan man godt se ud fra de forskellige lokalpolitikeres valgprogram. Vi han-
dicappede skal jo konkurrere med så meget andet, og der er kun få politikere der 
nævner specifikt de handicappede i deres valgprogram. 
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Nu skal det så blive interessant at se hvad fremtiden bringer for os handicappede. 
  
Men der var jo også valg til regionsrådene. Godt nok har regionerne flere ting på pro-
grammet end lige sygehusene, men personlig mener jeg, at med tiden vil kommuner-
ne (kommunerne landet over er blevet større efter kommune-sammenlægningerne) 
overtage regionernes områder, således at regionerne til sidst kun sidder med sygehu-
sene, og hvad skal vi så have dem for, så kan staten jo lige så godt overtage det om-
råde. Det er jo alligevel staten der inddriver skat. 

 

Af Kurt Leth   

Teori – fup eller fakta?  
 

Den 05.11.09 startede man på  Havglimt 2. sal, på iniatativ af en medarbejder, 
et forsøg med kølevarer, der skulle resulterer i om teorien, der i øvrigt er af ja-
pansk oprindelse, er fup eller fakta. 
Teorien går ud på, at man kommer nøjagtig den samme mængde ris i 3 forskel-
lige plastbokse, som igen lægges i hver sin plastpose. På den ene plastboks skri-
ves der udelukkende positive ord, på den anden skrives neutral, og på den 
tredje skrives udelukkende negative ord. 
Plastboksene lægges nu på køl og ideen med teorien er at indholdet i plast-
boksen med de negative ord hurtigere bliver dårligere end indholdet i plast-
boksen med de positive ord. 
Det bliver ganske interessant at om det er fup eller fakta. 
                                     
 

Vær Velkommen 
 

Nytåret:  
 

Nytårsaften er en overgangssituation. Vi tager afsked med året der er gået og 
hilser et nyt og ”ubrugt” år velkomment. Nytår markeres overalt på jorden den 
31. december kl.00:00. I Danmark, når Københavns Rådhus' ur slår sit første slag 
- hvor det gamle år rinder ud, og det nye begynder. 
 
Efterhånden som den gregorianske kalender, der kom i 1582, blev indført i de 
forskellige lande (med flere hundrede års mellemrum) er den 1. januar nu stad-
fæstet overalt som den borgerlige nytårsdag. Sideløbende med den gregorian-
ske kalender anvendes der i nogle kulturer andre kalendere, og de har nytår på 
andre tidspunkter. Den kirkelige nytårsdag er 1. søndag i advent. 
 
Nytårsaften fejres i det 21. århundredes vestlige kultur med fyrværkeri og cham-
pagne. I Danmark inkluderer nytårsaften for manges vedkommende også kran-
sekage, Dronningens nytårstale og 90-års-fødselsdagen. 
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Mortens Aften: 
 
d. 10 november 2009 blev der holdt Mortens Aften på Stefanshjemmet. Og sikken af-
ten, der var en varme, en hjælpsomhed, en venlighed fra 1 sekund festen startede. 
Den ro, uden at man er stille, men signalerer at her har jeg det godt, her er tryghed, 
varme, og her tør jeg være mig selv. Det er ikke sikkert at jeg har fået den forklaret 
godt nok, men i hvert fald er det den slags ro jeg holder meget af. Og det virkede 
som om, at over 100 andre havde det på samme måde. En ting der f.eks. slog mig 
flere gange var, at vi var jo mange til stede, og mange bruger kørestolen til at kom-
me rundt, og så kræver det altså noget af et overblik og i den grad en indre ro, at 
komme rundt blandt hinanden på de små områder, som f.eks. café-området er. Var 
det samme sket i f.eks. Bilka, eller på ringgaden, så var det endt i ren tumult og kaos. 
Her var der bare ….  god stemning, gode sange, god musik, dejlig mad og endnu 
dejlige mennesker. En aften helt i Stefanshjemmets ånd. 
 

        
    Bordene var dækket op til festmiddag.         Det kan man da kalde bordpynt der vil noget. Flot. 
 
Festen startede med at vores Forstander, Bente Andersen bød velkommen på vegne 
af Stefanshjemmet, fulgt op af Brugerrådsformand Preben der håbede at festen ville 
blive i samme muntre ånd som der normalt er på Stefanshjemmet. 
 

      
                Forretten blev vist nydt af alle                                            Den lækre forret. 
 

På et tidspunkt da jeg sad ved bordet, der stod Bente og talte med en.  Smiler lidt…. 
Jeg ved godt at der er risiko for at få at vide, at man har lange ører (J) men det jeg 
hørte var, at manden som Bente talte med; han delte store roser ud over hvor dejlig 
festen var, at han havde været med de sidste 20 år, og at denne her indeholdt det 
bedste af det bedste i de 20 år. Sagt med andre ord, så blev der sagt at dette var 
den bedste Mortens Aften i den tid han havde været en del af den. Så store klap på 
skuldrene til alle de der planlagde og udførte festen.  
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Alle var super søde til at hjælpe til, så aftenen blev en dejlig en af slagsen… hovedretten smagte i øvrigt også dejligt. 

 

En af dem der havde mange fingre med i planlægningen var HB, og lige fra jeg var 
ovre og tage lidt ”førbilleder” af de flotte dekorerede borde tidligt på eftermidda-
gen, og til aftenen sluttede, der udstrålede han, og alle de andre der havde arran-
geret aftenen en ro, som helt sikkert har smittet af på hele festaftenen. 
 
Mads Andersen og bandet Anslag, sørgede for musikken. Og den var som ”skrevet 
ind” til aftenen. De tryllebandt os alle sammen til ”bare” at sidde og nyde tonerne 
og rytmerne fra dem. Der var både kopinumre, men også sange de selv havde la-
vet. Det var dejligt at opleve. (J) Og de modtog et stort og meget velfortjent bifald i 
form af lange klapsalver, da de sluttede af med endnu et smukt nummer. 
 

       
Der var levende musik af bandet Anslag,  
som består af Mads Andersen, Thomas  
Nielsen og Christina Sørensen.  
De gjorde aftenen fuldendt. 
 

 

Da jeg senere på aftenen/natten sad hjemme i sofaen, da tænkte jeg, at det var jo 
egentlig alle der var med den aften, der burde have modtaget et stort bifald for en 
rigtig god aften.   Tak for en dejlig aften.  
 

Der blev sunget under middagen. Her er det 
Hans Moselyst der synger for i et af rummene. 
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Stemningsbilleder fra en dejlig Mortens Aften på Stefanshjemmet, 2009 

                                                                                                                                                                        

30 ÅRS BO-JUBILÆUM 
 

● Den 20.11.09 havde Kaj Simonsen, Strandvejen 1. sal, 30 års bo-jubilæum på 
Stefanshjemmet. 

 
● Dagen blev markeret med blomster på afdelingen, og da det var en fredag, 

blev der sunget for ham i fredags-cafeèn. 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Der er opført en rygepavilion i Stefanshjemmets have, så rygere kan stå i tørvejr. 
 

 

 

 

Vagn 

Der skal også lyde et 
stort tillykke til Kaj fra 
Redaktionens side. 

● Redaktionen 

Julestjernen– altså planten (Euphorbia pulcherrima)kommer op-
rindeligt fra Mexico, hvor den kan blive 4 - 5 meter høj. Azte-
kerne kaldte den cuetlaxochitl. Den findes i dag i varianterne 
pink, rød og hvid. 
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Mærkedage  januar, februar, marts 2010 
 

Fødselsdage: 
 

Januar: 

 

Hanne Møller Christiansen  fylder 55 år d. 06-01 

Lene Hedegaard Kristensen  fylder 45 år d. 07-01 

Hussein Mahmoud Abdo   fylder 52 år d. 25-01 

Michael Egelund Thomassen   fylder 46 år d. 25-01 

Ove Rørmand Jensen  fylder 65 år d. 28-01 

Karen Boesen  fylder 61 år d. 30-01 

 

Februar:                    

 

Haragon Morese Takou  fylder 52 år d. 14-02 

Christen Guldmann Christensen fylder 65 år d. 26-02 

 

Marts: 

 

Jytte Laursen   fylder 69 år d. 03-03 

Marlene Richter Lassen  fylder 38 år d. 05-03 

Palle Nielsen   fylder 56 år d. 10-03 

Anders Nedergaard  fylder 58 år d. 13-03 

Bodil Jensen   fylder 49 år d. 16-03 

Aage Lassen Schmidt  fylder 47 år d. 20-03 

Kurt Leth   fylder 60 år d. 21-03 

Carl Erik Mortensen  fylder 63 år d. 31-03 

  

Beboerjubilæum:                                                                                            
 

Januar: 

 Haragon Morese Takou    5 års jubilæum d. 04-01 

 

Februar: 

 Arne Petterson  40 års jubilæum d. 20-02 

 Inge Lise Jensen  15 års jubilæum d. 23-02 

 

Redaktionen ønsker alle fødselarer og jubilarer Tillykke og vipper med flaget 
 

 

 Annemonen  

- En lille notits fra Strandvejen Stuen:  
- Det er dejligt at Annemonen er begyndt at blomstre i november - den har vi 
savnet og vi er glade for at den har det gamle kendte navn endnu.  
- Så lidt om Mortens aften: - det var hyggeligt med mange glade gæster. Jeg 
tror, at alle nød det med god mad og god underholdning med rigtig cafe-
stemning.  
Jeg glæder mig til næste fest med juletræ på Strandvejen stuen (5/12), hvor 
der kommer mange børn og børnebørn. I hører nærmere om juletræsfesten i 
næste nummer.  
 
Mange hilsner fra Inge Lise, St. st. 
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Maden i juleugen 2009: 
 

Dag:   Menu:    
 

 

Juleaften  Frokost: 

24-12  Pålægsfade    

   Julekage 
 

Aften:  

Andebryst          

Hvide/brune kartofler     

Rødkål, asier, franske kartofler  

Rødvin, sodavand   

Risalamande m. kirsebærsovs  

Småkager, knas    

 

Juledag  Julebrunch:   

25-12 

Aften:  

Suppe, tarteletter   
 

2. juledag  Julebrunch:   

26-12 

Aften:   
 

Hamburgerryg, grønlangkål  

Is lagkage 
 

27-12  Brunch:    
   

   Aften: 

   Kalvesteg, bønner   
 

28-12  Frokost:  

   Pålægsfade    

   Frugt 
 

   Aften: 

   Millionbøf, pasta   
 

29-12  Frokost: 

   Pålægsfade    

   Frugt 
 

   Aften:  

   Kalkungordonbleu    
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Maden i juleugen fortsat:  

   

   Menu:    
 

30-12  Frokost: 

   Pålægsfade      
 

   Frugt 
 

   Aften: 

   Karbonader, ærter, gulerødder              
 

31-12  Frokost:  

   Pålægsfade    

   Frugt 
 

   Aften:   

   Tunpate, dild, dressing, løgflutes   

   Mørbrad i fad, kartofler  

      

   Citronfromage 

   Vin, sodavand 

   Kransekage 
 

   Natmad:    

   Franskbrød med røget laks  

      

Nytårsdag Brunch:                  

01-01     

   Aften:  
 

   Asparges, suppe, flutes   

   

02-01  Brunch: 

    

   Aften: 

   Koteletter i fad, ris   

 

03-01  Brunch:         

   Aften: 

   Overraskelse    
 

 

    GODT NYTÅR GODT NYTÅR GODT NYTÅR GODT NYTÅR 

2010201020102010    
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    Aktivitetsplan for Stefanshjemmet 2009 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

Tirsdag: Aktivitet: 
Kl.   9.15 - 10.00 Morgencafé. 

Kl. 10.30 - 15.00 Motion, Krop & Sanser. 

Kl. 10.30 - 15.00 Madlavning. 

Kl. 10.30 - 15.00 Mandehørm. 

Kl. 10.30 - 15.00 Ture ud af huset. 

Onsdag: Aktivitet: 

Kl.   9.15 - 10.00 Morgencafé: 

Kl. 10.30 - 15.00 Sjov og ballade i Onsdagsbisserne. 

Kl. 10.30 - 15.00 Kulturraketten: 
Musik, sang og dans. 

Kl. 10.30 - 15.00 Tilbud om bustur for beboerne hver onsdag. 

Torsdag: Aktivitet: 

Kl.   9.15 - 10.00 Morgencafé: 

Kl. 10.30 - 15.00 Wellness for mænd og kvinder. 

Kl. 10.30 - 15.00 En sund sjæl i en sund krop. 

Kl. 10.30 - 15.00 Kunstgruppe Forår 2009. 

Kl. 10.30 - 15.00 ”Ud af huset torsdagsgruppe”. 

Kl. 10.30 - 15.00 Hygge og Nærvær. 

Kl. 19.00 - 21.00 Aftencafé. 

Fredag: Aktivitet: 

Kl.  9.15 - 10.00 Morgencafé. 

Kl. 10.30 - 12.00 Fredagsbio 

Kl. 10.30 - 12.00 Nyheder og historier 

Kl. 10.30 - 12.00 Spillegruppe 

Kl. 13.30 - 15.00 Fredagscafé. 

Mandag: Aktivitet: 
Kl.   9.15 - 10.00 Morgencafé. 

Kl. 10.30 - 15.00 ”Samlingsstedet” 

Kl. 10.30 - 15.00 Højtlæsning 

Kl. 10.30 - 15.00 Afspænding 

Kl. 10.30 - 15.00 Kom med ud i verden og gør en forskel,  
mandagsture. 



Næste nummer af Anemonen udkommer i marts 2010, så mon ikke 
nogle af temaerne vil handle om de oplevelser vinteren har givet os, 

samt glæden over at foråret igen er på vej. 

 

Deadline for indsendelse til martsudgaven er 19. marts 2010. 

 

Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside som er: 

www.stefanshjemmet.dk  

GGGGlædelig jul lædelig jul lædelig jul lædelig jul 2009200920092009    
    til alle Anemonens læseretil alle Anemonens læseretil alle Anemonens læseretil alle Anemonens læsere    

            og selvfølgelig et             og selvfølgelig et             og selvfølgelig et             og selvfølgelig et GGGGodt Nytårodt Nytårodt Nytårodt Nytår    010010010010    


