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Deadline for næste nummer  
af Anemonen er:  

d. 15. november 2019 

Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Vagn Jensen 
Tapgruppen 
Frivilligkoordinator 
 

Inge Lise Jensen 
Strandvejen stuen 

Redaktionen har redaktionsmøde hver tirsdag kl. 15.00 . Her vil man kunne træffe os på 
kontoret, Havglimt stuen. 

Redaktionen kan kontaktes over mail på: anemonen@stefanshjemmet.dk ”, eller ved at tage 
direkte kontakt til Marlene. Du kan også kontakte Vagn over Outlook, eller på 1.sal af  admi-
nistrationsbygningen mandag – torsdag fra kl. 14.30. 

Aktuelle datoer i efteråret 2019 

Bestyrelsesmøde:  tirsdag d. 3. september 
Brugerrådsmøde:  Onsdag d. 27. november 
Ferie eller lukkedage i AC:  Efterårsferie: d. 17. oktober skal borgerne hjem kl. 12.00 og 

ferielukket d. 18. oktober. 
 

Gudstjenester: flg. onsdage:  d. 18. september, d. 16. oktober, d. 20. november.                           

Forsidefotoet: 
 

AC´s smukke fotos fra tur i nærområdet. 
AC var på tur til Ørnereden, og undervejs forevigede de disse skønne naturbilleder. Man 
bliver jo næsten sendt til Maldivernes strande med sådanne billeder. Fantastisk nærområde 
vi har.  
Tak fordi i deler det med os, AC. 
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Forstanderens hjørne 

At tale den død med en veninde 
 

Udtalelsen kom ved en ansættelsessamtale af  en pædagog til Værestedet Det Blå Sted. Jeg 
sad med i ansættelsesudvalget fordi jeg er formand for bestyrelsen. På mit spørgsmål om, 
hvordan hun ville tackle situationer, hvor hun bliver trådt på, bliver vred eller såret svarede 
hun; ”Jeg taler den død med en veninde”. Det synes jeg var et ganske godt svar. Hun havde 
en metode til at komme igennem svære følelser som vrede og sårethed. Det fremgik ikke af  
samtalen om veninden blot strøg hende med hårene eller gav hende kvalificeret støtte, så 
hun kunne bevæge sig igennem og ud på den anden side. Hendes svar fortalte, at hun ikke 
gik med det selv, lukkede sig inde, blev ensom og til sidst måske endnu mere sårbar.  
 
Hvorfor stillede jeg spørgsmålet? 
 

Ved en ansættelsessamtale skal man finde den bedste kandidat til at løse opgaven i organisa-
tionen. I den aktuelle stilling var der især grund til at få en fornemmelse af  kandidatens ro-
busthed. Derfor fik hun spørgsmålet. Vi fik en klar oplevelse af, at hun havde én metode til 
at arbejde med hendes liv på, som gav os tryghed i, at hun ville få et godt arbejdsliv på Det 
Blå Sted. Hun havde et bagland hun var fortrolig med, en som ville lytte til hende og forhå-
bentlig give hende kærlig støtte og hjælp.   
 
Betydningen af  relationer 
 

Det betyder noget for os alle, at vi er i gode og konstruktive relationer. Der er endda en bog 
der bærer titlen; ”Vi er vores relationer”. Relationer former os, gør os til dem vi er. 
På Stefanshjemmet er vi mange mennesker, beboere, pårørende, medarbejdere, kollegaer, 
ledere, eksterne samarbejdspartnere. Der bliver skabt relationer på kryds og tværs hos os. 
Relationer som får afgørende betydning for driften af  Stefanshjemmet, vores dag, vores 
fremtid - ja for vores liv. Det skaber robusthed til det daglige liv når vi har relationer som vi 
kan ”tale noget til død” med.  
 
I ønskes alle et glædeligt efterår, hvor der bliver mange muligheder for at danne relationer. 
Vi ser frem til Mortens aften den 11. november samt til færdiggørelsen af  det store projekt 
ved Strandvejens parkeringsplads i uge 47. 
 
 
Venlig hilsen 
Erik Morten Jensen 
Forstander 
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Marlene interviewede Sebastian tirsdag d. 13. august, og det kom der flg. ud af: 
 

 
Hvad fik dig til at vælge at blive pædagog? 
 

Godt spørgsmål. Jeg har arbejdet inden for det pædagogiske felt inden for det meste af  mit 
arbejdsliv, og her fik jeg at vide af  de mennesker jeg var omgivet af, at det er noget jeg er 
god til. Jeg kan også rigtig godt lide at arbejde i større grupper, har altid godt kunne lide at 
arbejde i hold. Det var også sådan i fritiden, her var det f.eks. også altid holdsport der tiltrak 
mig. 
 

Hvad har du lavet før du startede på pædagoguddannelsen? 
 

Det var i forskellige institutioner f.eks. børnehaver, bosteder, hælperordningen i Aarhus. Jeg 
har brugt meget tid på musik og kunst i meget bred forstand, og gør det stadig en del i friti-
den. 
 

Hvad fik dig til at vælge Stefanshjemmet som praktiksted. 
 

Man udfylder en prioriteringsliste over hvor man kan ønske at komme i betragtning. Med 
det samme jeg så Stefanshjemmet, de smukke bygninger og læste om stedet, var jeg sikker på 
at jeg ville vende tilbage til Stefanshjemmet. Og intet har skuffet mig, jeg er blevet taget godt 
imod.  

Hvor længe er din praktikstedperiode på Stefanshjemmet? 
Det er et halvt år; fra 2. juni til 30. november. 

 

Foto: Sebastian og Marlene  

Interview 

med Sebastian Tranekær 
Hansen, studerende Str. st. 
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Er du blevet godt modtaget og hvordan synes du om at arbejde på Ste-
fanshjemmet? 
 

Ja har fået en fin modtagelse. Kollegaerne har været søde og imødekommende. Det har væ-
ret dejligt at arbejde med jer borgere som jeg har kontakt med dagligt. Jeg møder smil og 
glæde hver dag. Det er præcist sådan man ønsker det skal være at komme på arbejde. 
 

 
Har du lyst til at fortælle lidt mere om dig selv? 
 

Jeg har en søn som betyder rigtig meget for mig. Han elsker at spille computer, så der bliver 
jeg fint opdateret. Vi ser serier og film sammen, og deler meget med ham. 
Musikken betyder rigtig meget for mig. Jeg har sunget hele livet og nyder at sætte forskellige 
lyd og toner sammen, og eksperimentere med det. 
Jeg elsker basketball, når jeg skal slappe af  ser jeg gerne noget fra NBA (red: Den professio-
nelle basketballliga i Nordamerika). 
 
Tak fordi i ville se mig. 
Det er os fra Anemonen der takker at du ville sætte tid af  for et dejligt interview. 
                                                      /Marlene 

 

   
03. september:   Jan Urban                                          18. november:  Sista Olafsdottir 

06. september:   Morten Sørensen                               22. november:  Inge Lise Jensen 

13. september:   Benny Andersen                                26. november:  Lars Bo Langsted 

15. september:   Anni Mikkelsen       30. november:  Nancy Paulsen 

16. september:   Lars Jespersen 

 

06. oktober:  John Kristensen 

16. oktober:  Lars Nielsen   

18. oktober:  Shereen Rustom  

19. oktober:  Connie Pedersen 

24. oktober:  Inge Marie Andersen 

28. oktober:  John Nielsen 

31. oktober:  Gitte Brandstrup 
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Årets Sankthans Fest blev endnu en gang fejret med det dejligste sommervejr. Der var hel-
digvis mange fremmødte, og jeg tror der var tale om et rekordstor fremmøde i år. 
 

Dejligt at se hvordan det hele aftenen blev ved med at strømme ind med gæster udefra, så 
der hele tiden kom nyt liv til festen. 
 

Der var igen musik fra balkonen ud mod haven og havet. Denne gang var det Anders, som 
gav den som Kim Larsen look a like, og fortalte historier fra Lune Larsens liv. 
 

Der var en god og rar båltale fra Erik mens bålet blev tændt. Det blev dog tændt lidt for 
hurtigt i år. Næste år venter vi med at tænde det til efter båltalen.  
 

Vores udfordring er at det er svært at synge midsommervisen helt op uden musik eller et lil-
le kor der kan synge for. Den blev til gengæld sunget rigtig flot i år. 
 

Der var igen i år rigtig mange frivillige som med deres store hjælp gjorde festen til en fanta-
stisk festaften, tak for hjælpen til jer.    

Foto: Vi fik hjælp af mange frivillige..                       Foto: Der røg mange pølser over disken. 

Foto: Det lille, men dog smukke bål.                           
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Tak for endnu en dejlig Sankt Hans fest med 
musik i haven, duften af  grill og en skøn mid-
sommerstemning. Aftener som disse sætter 
bare kulør på livet. 
 
Jeg er sikker på at mange allerede glæder sig 
til næste års fest. 
                                                                                                           
/Marlene og Vagn     

 

 



8 

A N E M O N E N  

Marlene interviewede Rikke tirsdag d. 20. august, og det kom der flg. ud af:    

 
Kommer du her fra Aarhus området? 
 

Nej, jeg bor i Silkeborg og er opvokset på Sjælland. 
 

Er du gift, og har du børn? 
 

Ja, jeg er gift med Lars og har 2 børn, en pige på 7 år og en dreng på 9 år. 
 

Hvad fik dig til at søge stillingen som afdelingsleder på Stefanshjemmet? 
 

Jeg har altid arbejdet med hjerneskadede, og har altid set det som noget af  det vigtigste at 
alle kommer så tæt på det gode liv som muligt. Og det at få muligheden for at arbejde med 
jer hvor i bor fik mig også til at søge stillingen. 
 

Har du tidligere erfaring med ”lederskabet”? 
 

Nej, ikke på arbejdet, men jeg har været leder i rigtig mange år 
hos FDF, spejderne. 

 

Foto: Der var plads til mange smil undervejs i interviewet. 

med Rikke H. Calundan, 

afdelingsleder Strandvejen, Interview 
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Interview fortsat: 
Hvad har du af  uddannelse? 

Jeg er sygeplejerske og har en kandidat i folkesundhedsvidenskab, som lidt kort fortalt er; 
hvordan får vi flest muligt til at leve så godt som muligt, så lang tid som muligt? 
 

Har du lyst til at fortælle lidt om du har fritidsinteresser? 
 

Ja, jeg bruger en del tid hos FDF. Her er børnene også med, og ja børn, mand, venner og øv-
rige familie er jo også en del af  fritiden. 
 

Hvordan har de første uger været for dig som leder på Stefanshjemmet?  
Og er du blevet taget godt imod? 
 

Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og har mødt et hus fuld af  glade mennesker, så det har 
været gode uger, også lidt hårde da der jo er meget nyt at lære, og så har det jo også været 
godt at lære jer at kende.  
 

Har du andet som du gerne vil tilføje? 
 

Jeg håber vi får et rigtig godt samarbejde. 
Marlene svarede; ”Det har vi jo allerede”., og takkede for at vi måtte komme og interviewe til 
Anemonen. 

Foto: Interviewet blev afsluttet med en lille tur i haven. 



10 

A N E M O N E N  

Tivoli Friheden 
 
 

Jeg har haft en skøn sommer med mange gode oplevelser.. 
Først var vi nogle stykker fra Strandvejen st. som var i Friheden en formiddag til ved 14-
tiden. 
 
Vi købte lodder i Tombolaen, og skulle så gætte 3 tal for at vinde, og det gjorde mig og Da-
niel, og så var der ellers gevinst. Intet mindre end et helt kg. Chokolade. Det har jeg aldrig 
prøvet før. 
 
Vi havde godt vejr, gode oplevelser og en dejlig dag. 
Ugen efter var Marlene samme sted, og sørme om hun ikke også var heldig at vinde choko-
laden. Det var da lidt pudsigt. 
                                                                                                                   Inge Lise, Str. St.  

Foto: Inge Lise med chokoladepræmien.. Foto: Lidt vildt...endnu en gevinst til Marlene. 

Foto: Thea og Anni smiler i det grønne. Foto: Daniel og Per nyder Friheden.                              
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Jeg har også været en tur til København og besøge min søn og hans 
kæreste. Vi mødtes i Zoo, og så bl.a. Pandaerne. De er bare så søde 
o g lidt dovne. Der blev kastet mad ind til dem, en kæmpe stor stak 
bambus, men de flyttede sig ikke ud af  flækken. Længere fremme så 
vi røde Pandaer. Det havde hverken mig eller min søn set før.  
Vi var heldige med vejret, det var behageligt, ikke for varmt og der 
var heller ikke for mange mennesker, så til at komme til. 
Jeg blev kørt frem og tilbage i vores bus. Det er heldigt vi kan låne 
den og at min ledsager kan køre den. Det har jeg meget glæde af. Vi havde min datter og 
barnebarn med. Det var bare så hyggeligt. Vi holdt en lille pause kort før broen. Min datter 
havde lidt mad med, som vi spiste i bussen, det var rigtig hyggeligt. 
Da vi nåede Zoo kunne vi ikke finde en P-plads. Der manglede et handicapskilt i bussen. 
Det håber vi at vi kan få til en anden gang, for det var lidt underligt at der ikke var handi-
capskilt når det nu er en handicapbus. 
Bortset fra det havde vi en fantastisk dejlig tur  
                                                                                                               Inge Lise, Str. St. 

 

Tall Ship 
 

Jette, Thea og Susanne arrangerede en tur til havnen for at se de flotte skibe. 
Der var en hyggelig og rar stemning. Alle gik og hyggede sig. Der var mange forskellige ski-
be, og fra det meste af  verden. Alle skibe havde deres nationale flag på. Det så rigtig godt 
ud. De sejlede videre søndag middag og vi kunne høre at de tudede i hornet, som tak for i 
år da de sejlede ud, tak for det. 
                                                                                                               Inge Lise, Str. St. 
 



Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Sommergudstjeneste 
 
Vi har haft årets havegudstjeneste/fest. 
 

Det startede med solskin, med mange hvepse summende 
omkring os. Lige før vi skulle spise begyndte det at regne, det var ærgerligt, men heldigvis 
havde vi en plan B, som man altid skal have klar med den danske sommers lunefulde vejr. Vi 
rykkede indenfor, og fik god grillmad, som de frivillige flot tilberedte til os, tak for det. 
 

Det var en hyggelig aften på trods af  regnvejret. Det var Flemming Baatz som smukt ledede 
Gudstjenesten. Efter Flemmings ord sang vi mange smukke danske sange. Flemming havde 
sørget for sanghæfter til os. Der var numre på sangene, så vi kunne vælge hvilke sange vi 
gerne ville synge. 
 
 

Tak for en dejlig havegudstjeneste/fest. 
 
 

Foto.  Solen skinnede stadig under havegudstjenesten. 

Venlig hilsen  
Inge Lise, Strandvejen stuen 


