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Referat af brugerrådsmøde

ANEMONEN
Redaktionen har redaktionsmøde hver onsdag kl. 14.30 - 16.00. Her vil man kunne træffe os
på det lille kontor Havglimt stuen.

.
Marlene Lassen
Strandvejen stuen

Vagn Jensen,
Tapgruppen.

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

Deadline for næste nummer
af Anemonen er:
d. 20. november 2015

Inge Lise Jensen,
Strandvejen stuen.

Aktuelle datoer i efteråret 2015
Brugerrådsmøde: d. 08. oktober.
Bestyrelsesmøde: d. 15. december
Ferie eller lukkedage i AC:
D. 10. november p.g.a. Mortensaften fest om aftenen.
Efterårsferie: d. 10. oktober - 18. oktober ( begge dage inkl. )

Gudstjenester: d. 16. september, d. 21. oktober samt d. 18. november.

Nyhedsbreve til Jer der ønsker det
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 :

www.stefanshjemmet.dk
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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Forstanderens hjørne september 2015
Hybenhjerte, efterårsmarked og høstfest i BT
Der er lagt op til det helt store når beskæftigelsestilbuddet arbejder med efterårsmarked og
høstfest i de kommende uger. Det er godt at markere at frugten høstes og vi kan få mad og
drikke fordi der både er sået og der høstes. Der er skaberkraft på spil og der er grund til taknemlighed for mad og drikke. I sensommersangen ”Septembers himmel er så blå” lyder det
sådan:
”At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte”
Der tales om at noget må dø, for at leve. Et frø flyver og lander i jorden for at visne og dø.
Vi kender sikkert alle til at noget må visne og dø for at noget nyt kan vokse frem. Det kan
være en holdning som må dø og en ny spire frem. Det kan være en erkendelse, som er rigtig
svær at gøre. Det kan være at vi på Stefanshjemmet skal forlade noget gammelt for at noget
nyt kan gro frem. Vi skal, som alt muligt andet levende, sætte frugt. Ofte bruger jeg tid for
mig selv til refleksion over hvordan jeg kan bære frugt der gavner og fremmer det gode liv
generelt og på Stefanshjemmet. Jeg tænker der er trøst i at uanset hvor falmet vores rosendragt er, så slår der et rødt hybenhjerte. Det hjerte er også det som kan bruges til at bringe
fred og trøst til andre, som det står skrevet i sangen ”En stille høstlig brusen”
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!
Medarbejderne i BT er bl.a. ved at samle hyben ind til efterårs arbejde i BT. Det bliver spændende at følge deres arbejde i efteråret.
Med kærlig hilsen
Forstander
Erik Morten Jensen
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Post Danmark Rundt 2015 havde afslutning af etape uden
for Stefanshjemmet.
Onsdag d. 5. august gæstede cykelløbet Post Danmark Rundt atter Aarhus, hvor der var lavet
en afsluttende rundstrækning rundt om blandt andet Stefanshjemmet og Mindeparken som
der skulle køres rundt 3 gange før der var finale og kom i mål lige uden for Stefanshjemmet.
Carl Nielsens Vej lige uden for Stefanshjemmet var fyldt op af flotte farverige busser fra de
forskellige cykelhold.
Hold da op hvor var der mange mennesker ved opløbsstrækningen, og hold da op hvor blev
der kørt stærkt, og hold da op hvor skulle man være hurtig på aftrækkeren for at få et billede
af rytterne da de kom ”fræsende” forbi en. Så er det lidt lettere at ”filme” dem på bjergetaperne i Frankrig.
Det var også rigtig dejligt at se at flere fra Stefanshjemmet var nede og smage på stemningen, og se på cykelben og Cult-piger.
Hvor er det dejligt - at der løbende gennem året - sker en masse lige uden for døren.
Vinderen af etapen fra Ringkøbing til Aarhus blev nordmanden Edvald Boasson Hagen, da
han sejrede nogle cm foran Kristian Sbaragli. Søren Kragh Andersen og Matti Breschel fik
flotte placeringer som nr. 3 og 4.

Foto: Farverige biler og busser parkerede lige uden for Stefanshjemmet. For et par
timer lignede lyskrydset neden for Stefanshjemmet ikke sig selv, og var nærmest
overbefolket.
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Nyt løbebånd i fyssen
Onsdag d. 8 juli rundede jeg lige fyssen. Her kunne jeg se Henning svinge pisken over Jakob
og flere gange ytre sig om at han (Jakob) skulle løbe hurtigere.
Jeg synes nu at det gik pænt hurtigt. Udover at løbe i tørvejr på denne regnfulde sommerdag
gav Jakob garanti for at der altid er en smuk udsigt. Det må siges at være rigtigt, da vinduerne vender ud mod skoven.

Foto: Henning hepper på Jakob.

Alle vore læsere ønskes en dejlig
sensommer og et godt efterår.

Foto: En af de flotte keramikfugle

Forsidefotoet:

Keramikfuglene der står rundt i hæk og buske i området ved hovedindgangen.
I 1992-93 bad Rømerfonden kunstneren Helle Allpass om at foretage udsmykningen
af Solgården foran Stefanshjemmet. Det skete bl.a. med skabelsen af de blå keramikfugle som i dag stadig pryder området.
/Vagn
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Fredag d. 10 juli fejrede Beskæftigelsestilbuddet

sommerferien
For at markere at sommerferien var lige om hjørnet havde personalet og brugerne i BT virkelig været i det helt store kreative hjørne. Stefanshjemmets café var for en kort tid lavet
om til ”lille Hawaii” med sommercafé, strandbar, beachvolley og i det hele taget var der
skabt rammer for en helt fantastisk forårsafslutning.
Såvel brugere, beboere som personaler var klædt ud med f.eks. Hawaii-skørter og der var
lavet smukke Flamingo-fugle i flotte farver, strandbar og meget mere.
Vi tror at det var en af de dage der sent bliver glemt.
/Marlene og Vagn

Foto: Michael omgivet af smukke
”hawaiipiger”.

Foto: Marlene og Diana i fodbad.
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Foto: Alice og Mona hygger i Strandbaren.

Foto: Strandcaféen klar til brug.

ANEMONEN
Fortsat fra side 6

Foto: Der blev spillet beachvolley.

Foto: Klaus med hawaiihår og -trøje.

Foto: Carsten ”Hawaii-hygger” under parasollen.
Foto: Michael ”tatoveres” af Line.

Foto: Mona med Hawaiiblomsterkæde om halsen.

Foto: Michael med Hawaii-hår
sammen med Line.
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Redaktionen ønsker stort tillykke med fødselsdagen til:

September:

Oktober:

November:

d. 05. Claus Nielsen

d. 07. Alice Jensen

d. 09. Henning Lind

d. 06. Morten Sørensen

d. 24. Inge M. Andersen d. 18. Sigridur Olafsdottir

d. 13. Benny Andersen

d. 28. John Stig Nielsen

d. 22. Inge Lise Jensen

d. 15. Anni K. Mikkelsen

Fredag d. 26. juli var der prøvesmagning af surströmning…
Der blev smagt godt og grundigt på den velsmagende surströmning…….. af nogle af de
mest seje. Blandt andet var redaktøren Marlene på plads og klarede at ”smage” på herlighederne!! Også Karsten fra beskæftigelsestilbuddet smagte endda et par gange.

Referat af brugerrådsmøde d. 08. juni 2015
Referatet af forrige brugerrådsmøde blev godkendt.
Nyt fra ledelsen
- Elevatoren er nu i orden og vi håber den holder i mange år. Gavlen ud mod kysten bliver
restaureret inden for kort tid. Vi har 2 ledige lejemål og der er nogen på vej.
Beboer-/brugerrådsmøder på afdelingerne
- Ingen kommentarer
Kørestilsrace 2016 – er det noget vi synes er en god idé?
- Ja det løb er en god idé.
Frivillige – hvad kan vi bruge dem til? Og kan vi finde flere?
- Ingen kommentarer.
Fester – grill og gudstjeneste. - Leif – Det er en god idé med Gudstjeneste.
Evt. - Eventuelle afbud mv. bedes givet til kontoret hurtigst muligt.

8

ANEMONEN

Fed fredag i Tivoli Friheden
Jeg havde en utrolig god dag i friheden. Der var rigtig mange mennesker. Jeg kørte derover på min minicrosser.
Musikken var god - ikke mindst fordi det var Burhan G der stod for det den fredag.
Der kommer nemlig nye kunstnere og optræder hver fredag når der er Fed Fredag.
Så kom med og se det og få en oplevelse for livet.
De mange glade mennesker, de farverige forlystelser og især de smukke grønne områder
hører med til oplevelsen. Årets fede fredage sluttes af fredag d. 4. september, hvor det
er ”De eneste 2” der er på scenen. Nåede du ikke at besøge fed fredag i år, kan jeg
godt anbefale dig at prøve det næste år.
På www.friheden.dk kan man følge med i hvad der sker i forlystelsesparken.
Prisen for sæsonkort er 340,00 kr. og for en enkelt billet koster det 120,00 kr.
Hvis du ikke har nogen til at tage med, så kunne det måske være en idé at spørge en af
de frivillige.
/ Marlene

Foto: Den farverige indgang til Friheden

Foto: Pariserhjulet for fulde omdrejninger.

Foto: Mange folk på pladsen.

Foto: Burhan G fyrer den af på scenen.
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Sankthans aften 2015
I år var der ikke planlagt noget specielt, så det blev en spontan aften, hvor vi grillede
pølserne indendørs på stegepanden, og hurtigt fik samlet lidt pinde sammen, så vi også
kunne nyde synet af et lille bål.
Næste år håber jeg at det bliver et lidt større arrangement med heks og det hele,
og måske en grillmester til at grille pølserne udendørs.

At det trods alt blev en rigtig god og hyggelig aften kan ses på
stemningsbillederne herunder:

Foto: traditionen tro blev midsommervisen sunget.

Foto: Udsigt til bål både hjemme i
haven og nede på stranden.

Tak til dem der hurtigt fik arrangeret bål og hygge.
Som det så ofte sker var der også et arrangement lige ovre på den anden side af vejen, fra
Tangkrogen og hen forbi vores hjem var der stor Sankthansfest, som vi kunne følge fra vores have.

Foto: Stranden fra Tangkrogen og helt hen til Stefanshjemmet var
fuld af mennesker til Sankthansfesten./ Marlene
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Sølund Musik Festival
I år kunne festivalen fejre 30 år jubilæum, det blev fejret i stor stil. Personligt havde jeg også et jubilæum, da det var 10’ ende gang jeg deltog.
Jeg kørte med telebus helt frem til hovedindgangen. Derfra var det i kørestol ned til pladsen hvor alt mylderet var. Pladsen var fuld af glade mennesker, og jeg var også heldig at
møde en del venner og bekendte.

Foto: Sammen gør vi en forskel.

Foto: Peter AG og Gnags gir den altid gas.

Årets Sølund Musik Festival håbede at nå 12.000 solgte billetter, og allerede onsdag
formiddag var der solgt 12.468 endagsbilletter. Tirsdag alene havde der været 1011.000 besøgende. Når man er heldig at finde en god plads er det med at blive der, for
ellers er den hurtigt væk igen. Jeg sad oppe foran og kunne fra første række nyde musikken der bl.a. bestod af Gnags, Kim Larsen, Burhan G og mange flere.
Jeg var der onsdag for at høre Gnags og torsdag for at høre Burhan G. Jeg tager altid
hjem og overnatter, men der er også mange der overnatter på pladsen. Festivalen var
rigtig god i år, vejret var rigtig godt med tørvejr og solskin.
Jeg kan varmt anbefale andre at besøge festivalen.

Foto: Et stort publikum mødte op.

/ Marlene

Foto: Redaktør Marlene på forreste række.
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:
www.stefanshjemmet.dk

Onsdag d. 19. august var der personalehygge ved årets DHL løb og gang.
Herover ses det meste af team Stefanshjemmet. Der var en rigtig god stemning
under hele arrangementet, hvor der blev gået og løbet mange meter. Bagefter
med grill og hygge i teltet. Det hele blev afsluttet med et smukt fyrværkeri.

Husk årets fest

Mortens aften
d. 10. november
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