December - januar - februar 2019/2020

I dette nummer:

• Forsidefotoet
• Forstanderens hjørne
• Ullas 25 års jubilæum
• Mortens aften festen
• Halloween og Falafel på Strandvejen st.
• Susannes 40 års jubilæum
• Jul på Stefanshjemmet
• Fødselsdage

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

Redaktionen:
Marlene Lassen
Strandvejen stuen

Vagn Jensen
Tapgruppen
Frivilligkoordinator

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 administrationsbygningen mandag – torsdag fra kl. 14.30.

Deadline for næste nummer
af Anemonen er:
d. 15. februar 2020

Inge Lise Jensen
Strandvejen stuen

Aktuelle datoer i vinteren 2019/2020
Bestyrelsesmøde: d. 3. december
Brugerrådsmøde: d. 26. februar
Ferie eller lukkedage i AC: Juleferie: d. 23. december - d. 1. januar 2020 (begge dag inkl.)
Gudstjenester: flg. onsdage: 18. december, 15. januar og 19. februar.
Årets Julegudstjeneste er onsdag d. 18. december kl. 10.30 i Sct. Pauls Kirke

Forsidefotoet:
Der var stor halloweenhygge på Strandvejen stuen i år.
Efter der var lavet figurer i græskarrene blev der sat lys i dem.
Samtidig var der gang i bålfadet, så hyggen var stor.
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Forstanderens hjørne
At bevæge sig hen til noget for at se nøjere på det.
I disse dage er vi meget optaget af forberedelserne til besøg fra Patientsikkerhedstilsynet.
Det er et tilsyn som skal sikre, at alle borgere på bosteder og andre steder overholder og udfører de sikkerhedsmæssige forhold omkring en borgers sundhed og dermed reducerer risikoen for sundhedsskade.
Vi har glædet os længe til deres besøg, ligesom når andre tilsyn kommer for at se på vores
arbejde udefra og giver os en karakter. Det kan selvfølgelig også være irriterende fordi der
går så meget tid med det, men overordnet er det en god sikkerhed for at vi gør vores arbejde rigtigt.
Hvad betyder tilsyn egentlig?
Det må betyde noget med, at man bevæger sig hen til noget for at se nærmere på det. Der
skal være syn for sagen. Der skal være klarhed omkring forholdende.
Julen handler om at bevæge sig hen.
Julen handler også om at bevæge sig hen til noget for at undersøge det nærmere. Vi kender
beretningen om de vise mænd fra Østerland som bevægede sig i retning mod stjernen for at
finde Jesusbarnet som var profeteret i de gamle skrifter. De havde gaver med så de kunne
overrække dem til det barn de ledte efter. De fandt også barnet svøbt og liggende i en krybbe. Vi kender også Josef og Maria som skulle søge til Betlehem for at lade sig indskrive i
folkeregisteret efter dekret fra kejser Augustus. Maria var samtidigt gravid og fødte barnet i
Betlehem, - i en krybbe blev det lagt fordi der ikke var flere hotelværelser på grund af folketællingen.
Det var en god ting de vise mænd bevægede sig for at tilse. De fik syn for sagen. De fandt
barnet og gaverne blev overrakt.
Vi er spændt på hvad Patientsikkerhedstilsynet vil finde når de bevæger sig hen til Stefanshjemmet og bevæger sig ind i sagerne. Finder de noget mon? Det finder vi ud af om kort
tid. Uanset hvad så bevæger vi os ind i julemåneden frem mod juleaften og frem mod et nyt
år. Et nyt år hvor vi med frimodighed må bevæge os ind i de udfordringer som vi får.
Det er en stor glæde og jeg fyldt af taknemlighed over at se og følge beboere og medarbejdere i det daglige liv på Stefanshjemmet. Tak til alle. Jeg er så glad for at være sammen med
jer.
God advent, glædelig jul og et godt nytår.
Erik Morten Jensen
Forstander
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Ulla fejrede

25 års jubilæum

Ulla Kjær Astrup kunne fejre et flot 25 års jubilæum d. 2. september 2019.
Det blev fejret i Caféen hvor der var kaffe og kage, og hvor der var mange forbi for at ønske Ulla tillykke med det flotte jubilæum. Øverst ses Ulla sammen med nærmeste familie,
som også kom for at fejre Ulla. Fra Anemonen skal der også lyde et stort tillykke med den
flotte dag.

4

ANEMONEN

Mortens aften festen 2019
Vi havde en rigtig god aften med god underholdning ved Karsten Holm. Han
optrådte med sange af Otto Brandenburg og lidt Elvis, og det gjorde han som
sædvanligt rigtig godt, og enkelte var endda oppe og danse til sangene. Vi fik
god mad som vi plejer, og tak til alle de frivillige (der var hele 16 frivillige), og
tak til køkkenet for det store arbejde.
På de følgende sider ses lidt stemningsbilleder fra en rigtig hyggelig aften
Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen
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Mortens aften festen fortsat
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Mortens aften festen fortsat
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Mortens aften festen fortsat
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Falafeldag på Strandvejen st.
Sandy og Gülbahar har gjort det igen.
Gülbahar har lavet lækker tyrkisk mad, Falafel og Sandy købte hjemmelavet
is til os med hjemmebagte vafler. Isen var fra Social Ice. Vi blev alle godt mætte.
Det var et rigtig godt arrangement, vi hyggede os meget.

Venlig hilsen
Inge Lise, Strandvejen stuen

Halloween

på Strandvejen st.

Igen i år blev der købt græskar ind til Halloween. De blev alle udhulet og der blev skåret
flotte figurer ud af dem. Herunder ses de 3 flotte græskar; 2 kattefigurer og en ulvefigur.
Det var også en rigtig god dag.
Venlig hilsen Marlene
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Dronningebesøg til Susannes 40-års jubilæum

D. 18. sept. kunne Susanne Thomasen holde et imponerende 40 års jubilæum på Stefanshjemmet.
Der var besøg af ingen ringere end ”Dronningen”. Den røde løber og Dannebrog var
fremme, da Susanne gik op for at modtage ”fortjenstmedaljen” som blev overrakt af
”Dronningen”.
Nederst til højre står Susanne sammen med tidligere forstanderinde Johanne Markvart,
som også var forbi og lykønske. Det var Johanne som ansatte Susanne for 40 år siden.

Her fra Anemonen vil vi også sige et kæmpe stort tillykke til Susanne med det flotte jubilæum.
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Jul på Stefanshjemmet

Luciaoptog
Fredag d. 13. december kl. 10.30 kommer Rudolf Steiner skolens unge mennesker og giver
os et Luciaoptog.

Julegudstjeneste
I år er Julegudstjeneste i Sct. Pauls Kirke onsdag d. 18. december kl. 10.30.
Ligeledes er der julefrokost på afdelingerne efterfølgende.
Julegaver
Tak til bestyrelsen for de fine julegaver, og måden i gør det på i år, og tak for det flotte beløb.
Venlig hilsen
Inge Lise, Strandvejen stuen.

10. december: Michael Freund.
11. december: Kim Trolle Kristensen.

07. Ulrik Kyster
09. februar: Dikran Khachig

29. december: Lene Jeppesen.

13. februar: Torben Sørensen
14. februar: Harago M. Takou.

03. januar: Ellen Marlene Idun Ahl.
07. januar: Juliane K. M. Bruun.
07. januar: Lene Kristensen.
12. januar: Karin Offenbach Rasmussen.
16. januar: Erik Salsgaard-Christensen.
23. januar: Jesper Perto Bendixen.
25. januar: Michael Thomasen.
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Stefanshjemmets blad
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:

www.stefanshjemmet.dk

Birgitte har været i Dyreskoven.
Hjortene blev forkælet med gulerødder.
Tak for billederne, Birgitte.

Anemonen ønsker jer alle en

