Marts - april - maj 2015

I dette nummer:


Standerens hjørne.
Bagerkoret og julemanden.



Walk and Rul koncert.











Konkurrence.
Nytårskoncert.
65 plus
Ny forstander og ny afdelingsleder.
Vi præsenterer nattevagterne.
Skovguden Pan.
Jul og Nytår på Strandvejen

ANEMONEN

Redaktionen har redaktionsmøde hver onsdag kl. 15.00 - 16.30. Her vil man kunne træffe os
på det lille kontor Havglimt stuen.

.
Marlene Lassen
Strandvejen stuen

Vagn Jensen,
Tapgruppen.
Webmaster for
Stefanshjemmet.

Redaktionen kan kontaktes ved at lægge en besked ind i brevbakken ” Marlene Lassen Anemonen” i kontoret Havglimt stuen. Du kan også kontakte os på Anemonens e-mail, som er:
anemonen@stefanshjemmet.dk - ligesom Vagn kan kontaktes over Bosted, eller på det lille
kontor Havglimt stuen mandag – torsdag fra kl. 14.00.

Deadline for næste nummer
af Anemonen er:
d. 25. maj 2015

Inge Lise Jensen,
Strandvejen stuen.

Aktuelle datoer i foråret 2015
Brugerrådsmøde: d. 8 juni
Bestyrelsesmøde: d. 04. marts.
Ferie eller lukkedage i AC:
Påskeferie d. 30. marts - 6. april (begge dage inkl.)
Bededagsferie 1. maj
Kristi himmelfartsferie d. 14 og 15. maj.
Pinseferie d. 25. maj.

Gudstjenester: Følgende onsdage; d. 18. marts, d. 15. april og d. 20. maj

Ønsker du at modtage besked hver gang et nyt Anemonenummer er lagt på hjemmesiden, så tilmelder du dig ved at gå ind på vores hjemmeside :

Forneden til venstre i menuen, hvor der står en rubrik med nyhedsmail. Der skriver man sin egen e-mailadresse, og klikker OK. Så modtager man automatisk nyhedsbrev når næste Anemoneblad er lagt på hjemmesiden.
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Standerens hjørne:
Så skriver vi marts og vi synes at vi kan dufte foråret rundt om hjørnet, selv om
det stadig kan være bidende koldt.
Forårsblomsterne titter frem og solen varmer os heldigvis oftere, og vi går alle
mod lysere tider.
1.marts byder vi velkommen til Stefanshjemmets nye forstander. Der vil være
reception på Stefanshjemmet d. 12. marts kl. 15.00, hvor den nye forstander
Erik Morten Jensen bydes velkommen.
Morten Larsen er også pr. 1. marts ansat som ny afdelingsleder på Stefanshjemmet. Morten skal være afdelingsleder for Strandvejen Stuen og for nattevagterne.

Rigtig hjertelig velkommen til jer begge!
Elevatoren på Havglimt gik desværre i stykker midt i februar måned. Det viste
sig at være meget omfattende og vi skulle have en del skiftet ud. Til gengæld får
vi den nyeste teknologi med soft stop og energibesparende, hvilket også betyder
at vi skulle være driftssikre fremover. Alle kræfter har været sat ind på at løse
denne udfordring hurtigst muligt med mindst mulige gener for alle. Det har dog
uundgåeligt krævet stor tålmodighed og accept af kreative løsninger, at stå uden
elevator over flere uger. Derfor vil jeg gerne her benytte lejligheden til at takke
medarbejdere, pårørende og ikke mindst beboerne for jeres tålmodighed, kreative løsninger, egenskab til at bevare humøret og skabe hyggelige stunder ude på
afdelingerne.
Jeg vil ønske alle et pragtfuldt forår med tak
for min tid som konstitueret forstander, og
jeg glæder mig til sammen med jer at gå mod
de lysere tider.
Med bedste hilsner
Ghita
Foto: Smukke tulipaner på
spisebordet på Strandvejen 1.

Tulipanerne er nogle som Lisbeths ledsager Lukas købte for Lisbeth, og selv om
de blev købt til Valentins dag, så pyntede de stadig køkkenet på Strandvejen 1,
og var sikkert også med til at lede tankerne frem mod det kommende forår.
Smukke er de i hvert fald.
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Koncert med ”Walk and roll”.
Onsdag d. 10. december var der gensyn med ”Walk and Roll”, som endnu en gang gæstede
Stefanshjemmet.
Det var dejligt at kunne se, at der er sådan nogle som os der kan synge.
Der var mange i koret, der var 19 der sang.
De startede med at hygge ude i vores café med strikketøj, kaffe mm.
Bagefter sang de noget så godt bl.a. mange kendte sange og julesalmer.
Vi håber at de kommer og underholder os igen.
/Marlene

Foto: Walk and roll gav minikoncert på Stefanshjemmet.

Ny forstander og ny afdelingsleder.
Stefanshjemmet har fået ny forstander pr. 1. marts 2015.
Erik Morten Jensen, 54 år er ansat som forstander.
Erik er uddannet Diakon (pædagog)
Primært med baggrund i socialpsykiatrien.
Strandvejen stuen har fået ny afdelingsleder pr. 1. marts 2015.
Morten Larsen, 35 år er ansat som afdelingsleder på Strandvejen stuen.
Morten er pædagog og har bl.a. erfaring fra forskellige døgntilbud.
Vi håber at få lov at bringe et lille interview med Erik og Morten i næste udgave af Anemonen.
Vi fra Anemonen vil også byde Morten og Erik hjertelig velkommen til Stefanshjemmet.
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Foto: Nytårskoncert i træningskøkkenet.

Foto: Amatørorkestret ”Gamle Venner”.

Nytårskoncert lørdag d. 24. januar 2015
Amatørorkestret ”Gamle Venner” der gav nytårskoncerten var rigtig gode.
De fortalte at de kaldte sig ”Gamle Venner” fordi at nogle af dem var gamle, de var også
venner, og nogle var endda gamle venner, så det gav god mening at kalde sig Gamle Venner.

De spillede en masse gode gamle sange som vi kendte, og kunne synge med på. De var også
rigtig gode at danse til. Leif, Anne Grethe og Marlene var flittige på dansegulvet, og fik
mange rosende ord med på vejen af musikanterne.
Til koncerten kunne man nyde øl, vand, vin og snacks.

Foto: Det ser ud til at Michael nyder musikken.

Foto: Anne Grethe og Leif på dansegulvet.

Efter nytårskoncerten gav musikkerne en hjælpende hånd med oprydningen, og sagde flere
gange, at det havde været en stor fornøjelse at besøge Stefanshjemmet, og de var rigtig glade
for at der var mødt så mange frem. De ville meget gerne komme igen en anden gang.
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Julemanden og

Bagerkoret

Vi fik en rigtig hyggelig juleversion af Bagerkoret da de gæstede Stefanshjemmet torsdag d.
4. december.
Koret var mødt talstærkt op og de gav os en masse dejlige julesalmer, og m.h.t. julen, så
kom selveste Julemanden pludselig ind midt under et af numrene. Han havde ingen gaver
med, for det var jo ikke juleaften endnu. Men til stor fornøjelse gik han rundt og gav hånd,
og ønskede alle en rigtig glædelig jul. Og bagefter sang han lige et par numre sammen med
Bagerkoret.
Der blev klappet af sangene, af julemanden og hele arrangementet… og Henning valgte til
stor morskab at dytte fra kørestolen når der skulle klappes lidt ekstra.
Æblekagen var igen forrygende, og blev stort set spist op. Vi fik desværre ingen wienerbrød
i år, da vi ikke havde bestilt det, men så var det godt at der var 4 store skåle æblegrød.
Vi var ikke så mange, men vi kom da op på 33 stk. inkl. Koret, men de der var mødt frem
havde sikkert en fornøjelig aften i selskab med jule/bagerkoret.

Foto: Selveste Julemanden gav hånd.
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Foto: Der klappes og dyttes af sangene.

Foto: Dejligt gensyn med Bagerkoret.
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65+ seniorklubben

Foto: Film fra den gamle by i Aarhus. Minder findes frem gennem film fra gamle dage.

Foto: Der læses højt af ugebladene, om hvad der rør sig f.eks. blandt de Kongelige.

Foto: Der læses højt fra en bog af lokal forfatter. Foto: Fra efterårshygge med blade fra træerne.

Selv om det er sparetider, og der stort set ikke er noget at ”rutte med” for beboere og personaler i 65+ seniorklubben, så bliver fantasien bare brugt lidt ekstra, så der alligevel hygges
når medlemmerne mødes hver tirsdag og torsdag eftermiddag.
Et af temaerne der har været på tapetet gennem vinterhalvåret er fortællinger og film fra og
om nærområdet/Aarhus området. Ofte ligger der gamle minder lagret i vores hukommelser,
som får lov at spire frem når man f.eks. bliver mindet om dem. Det sker bl.a. i 65+ seniorklubben når der læses op fra bøger og blade, samt ses film i retro-biografen.
Vi fornemmer en rigtig hjemlig hygge når vi slår vejen forbi 65+ klubben.
/ Marlene og Vagn
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på Stefanshjemmet:
Juleaften 2014
Vi havde en super dejlig aften.
Maden var rigtig god, tak til køkkenet for det.
Merete B. fik mandelgaven. Det fortjente hun også, hun havde sammen med det øvrige personale virkelig gjort sit til at vi fik god aften. Tak til hele personalet for en juleaften der føltes meget hjemligt.

Som det er tradition, så blev juletræet pyntet flot dagen før juleaften.
Vi sang julesange og til sidst pakkede vi gaverne op. Både beboere og det personale der var
på arbejde fik alle gode gaver fra Stefanshjemmet. Tak for det.
Jeg synes det var en rigtig dejlig aften.
Hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen

Nytårsaften 2014
Det var med et andet personale og de var også
med til at gøre aftenen rigtig god.
Nytårsmenuen bestod af 3 retter med Laks til forret, oksemørbrad og islagkage til dessert.
Det var en rigtig hyggelig og sjov aften.
Til kaffen var der kage og kransekage plus resterne af julegodterne. Så vi var alle ved at være godt forsynet. Vi manglede bestemt ingen ting. Det er sådan det skal være.
Aftenen sluttede med flot fyrværkeri ind over byen og ud over vandet.
Godt nytår til alle.
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Hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen

Foto: Fra en hyggelig Nytårsfest på Strandvejen stuen

ANEMONEN

Konkurrence
Redaktionen er blevet opfordret til at lave en konkurrence om det bedste forslag til hvad
den store sten der blevet gravet frem ved indkørslen til Stefanshjemmet - skal hedde?
Samt hvor den skal placeres?
Vi finder en lille præmie til de 2 bedste forslag:


1. Hvor ender stenen med at skulle stå ?



2. Hvad skal stenen hedde?

Vi stiller en ”postkasse” op i Caféen, hvor du kan poste dine forslag.
Husk at skrive dit navn på forslaget, så du kan deltage i lodtrækningen.
Der udtrækkes 2 vindere.
En for navneforslag og
en for placeringen af stenen.

Sidste frist for at deltage i
konkurrencen er d. 15. maj 2015.

Postkassen i Caféen

Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen til:
Marts:

April:

Maj:

d. 03. Jytte Laursen

d. 08. Anne Grethe Mondrup

d. 02. Kim Heitmann

d. 05. Marlene Lassen

d. 21. Lise-Lotte A. Pedersen

d. 02. Lisbeth Andersen

d. 10. Palle Nielsen

d. 22. Erik Madsen

d. 13. Yusuf Demirci

d. 13. Anders Nedergaard

d. 27. Irene Kühl Svendsen

d. 21. Søren V. Sandholt

d. 13. Birgitte Lervig
d. 16. Bodil Jensen
d. 31. Carl Erik Mortensen
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Lyden af

rislende

Foto: Indendørs vandfontæne i Caféen.

vand

Foto: Udendørs vandfontæne.

Nu er der god mulighed for at sidde og nyde lyden af rislende vand, såvel inde som uden
for. Den flotte pengegave, som Stefanshjemmet modtog fra Lions Kvindeafdeling Skåde
har bl.a. givet os en smuk udendørs vandfontæne.

Foto: Den smukke vandfontæne uden for hovedindgangen.
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Vi har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere nattevagterne
anno 1. marts 2015.

Annette Damsgaard, sygehjælper.

Mie Olesen, pædagog.

Jette Nielsen, sosu-hjælper.

Melanie H. Kristensen, sosu-hjælper.
Vikar.

Osahon Idehen, omsorgsmedhjælper.

Philip Herluf, omsorgsmedhjælper.

Morten Larsen, afdelingsleder.

11

Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:
www.stefanshjemmet.dk

Foto: Skulptur af skovguden Pan

Skovguden Pan
Tæt på Stefanshjemmet, på hjørnet af Kongevejen og Havreballe Skovvej, (tæt på Tangkrogen) står denne smukke skulptur af Skovguden Pan.
Jeg synes at den er så flot, og besøger ”ham” jævnligt.
Vi andre kan godt blive en smule arrige over at blive vækket under en lur, men skal man tro
på fortællingerne om skovguden Pan, så skal man lade være med at vække ham under en
middagslur, for så bliver man straffet med panisk rædsel - intet mindre.
Ordet panik stammer i øvrigt fra denne fortælling.
Pan er også kendt fra den græske mytologi som gedehyrdernes gud.

Desuden fortælles der også om ham, at han opfandt skalafløjten (syvrørs panfløjte.) Heldigvis
sover ”vores” udgave af ham ikke. Han sidder på hug og lærer en fugl at synge.
Men herfra anbefales at man holder alle former for fløjten i ro når man passerer en sovende
udgave af skovguden Pan…
Af Marlene

