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A N E M O N E N  

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

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 en fra redaktionen. Du kan også kontakte Vagn over Outlook, eller på 
1.sal af  administrationsbygningen mandag – torsdag fra kl. 14.30. 

Aktuelle datoer i efteråret 2020  

 
Forsidefotoet: 
 

Forsidefotoet er fra en rigtig dejlig Sommergudstjeneste og grillfest. 
10 minutters regn som indledning kunne slet ikke spolere hyggen og stemningen i vores 
smukke have. Endnu en rigtig rar aften. 

Elin Kyhl Svendsen                

Havglimt 2 

Bestyrelsesmøde:  d. 07. september. 

Brugerrådsmøde:  d. 26. november. 

Ferie eller lukkedage i AC:  d. 15 og 16 oktober 

(efterårsferie) 

Gudstjenester: flg. Onsdage kl. 10.30:  d. 16 september, d. 21. oktober og d. 18. novem-

ber. 

Vigtigt!  Som erstatning for ordinære gudstjeneste er der virtuel gudstjeneste i biografen 

onsdag kl. 10.30 
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Forstanderens hjørne 

Stefanshjemmet er imod Covid 19 
Ja, ja jeg ved godt, at det kan man ikke bare sige. Det er dog helt sikkert, at vi ik-
ke vil have Covid 19 ind på Stefanshjemmet. Vi har brugt uanede timer på at løse 
udfordringen, og alle har lidt afsavn i kraft af  ingen besøg, begrænset fællesskab 
med andre osv.  
 
Angsten for Covid 19 kommer til Stefanshjemmet  
Mine tanker har indimellem været optaget af  ”kommer Covid 19 til Stefanshjem-
met?” Og hvad kan jeg stille op med den angst. Jeg blev optaget af  Simon Kvams 
nye bands navn ”Hugorm” og især baggrunden for navnet på bandet. BT skriver:  
”Hugormen er ikke bare giftig, men slanger er også uden sammenligning det dyr, 
som Simon Kvamm er mest bange for. Og netop derfor passer navnet Hugorm 
rigtig godt til det nye band, han har dannet.  
- For mig er der et element i Hugorm, der handler om at gå derhen, hvor man er 
bange for at gå hen. Hvor man synes, det er ulækkert. At møde sin angst og sin 
væmmelse og sin vrede med åben pande og bare gå med det, forklarer han.  
Simon Kvamm annoncerede i starten af  januar, at han har dannet et nyt band i 
samarbejde med musikerne Morten Gorm og Árni Bergmann”  
Covid 19 er en virkelighed som vi må gå ind i. Se situationen i øjnene og ikke bli-
ve lammet af  frygten, men leve hver dag med frimodighed og skabe et godt liv og 
samvær. 
Til vores grill og gudstjeneste fest i haven den 19. august bad præsten helt kon-
kret om, at Covid 19 måtte holde sig væk fra Stefanshjemmet, - eller noget i den 
stil. Jeg tænkte da han bad den bøn, - at det var nu egentlig meget rart, at han 
gjorde det. Covid 19 pandemien rører ved noget eksistentielt og får os til at hente 
hjælp. I bladet er der billeder fra gudstjenesten i haven.  
 
Kan vi kæmpe lidt endnu? 
Er I med på at vi kæmper lidt endnu? Vi tror på at der kommer en vaccine og ind-
til da har vi brug for at kæmpe sammen om at holde afstand, styrke hygiejnen etc. 
På ledermødet hver tirsdag er Covid 19 på dagsordenen. Her drøfter vi forskellige 
tiltag for at sikre, at smitten ikke kommer ind. Lad os kæmpe sammen for at hol-
de udyret væk. 
Vi ved at der er flere beslutninger og restriktioner som giver dilemmaer, som nog-
le gange kan fremstå som at vi er utroværdige. For os har overskriften ”at be-
grænse smitten” været styrende.  
Vi håber på et efterår og vinter hvor vi undgår 
smitten. 
 

 
Venlig hilsen 
Erik Morten Jensen 
Forstander 
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Sankt Hans fest 
   
Det var en rigtig god og underholdende aften. 
 
Vi havde fantastisk vejr og masser af  varme. 
 
Det var svært at gå ind, man havde jo bare lyst til at blive ude og nyde det dejlige vejr i som-
mernatten. 
 
Der var rigtig god live underholdning. Morten der er fysioterapeut på Strandvejen 1 sal spil-
lede en masse gamle kendte sange, som vi alle sammen kendte og kunne synge med på. 
 
Erik, forstanderen holdt en rigtig god båltale som han plejer. 
 
Erik fik i øvrigt en flot debut som forsanger i bandet ”Morten og Erik”. Det er bare bedst 
når der bliver sunget for ved Midsommersangen, da den ellers er meget svær at synge. 
 
Venlig hilsen 
Inge Lise, Strandvejen stuen 
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Stemningsbilleder fra Sankt Hans festen:     
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Interview af  Sofus Grøndahl,  
ny afdelingsleder på Strandvejen 1. sal   
 

 

Marlene (M): Kommer du her fra Aarhus området? 

Sofus (S): Jeg kommer faktisk helt fra Nordjylland, fra den rigtige side af  fjorden. Jeg 

kommer fra Vodskov. Jeg har boet flere forskellige steder og nu bor jeg i Hadsten.    

  

 

(M): Er du gift og har du børn? 

(S):  Nej, og ja jeg har et par store børn, store teenagere.   

 

 

 

(M): Hvad fik dig til at søge stillingen som afdelingsleder på Stefanshjemmet? 

(S):  Jamen for det første fordi de manglede en, det var jo et godt sted at starte, og så var 

det et sted jeg havde hørt om før. Jeg har været mange år med i branchen, over 25 år, så 

man hører jo lidt om hvad der foregår rundt omkring. Og nogle gange bliver man glædeligt 

overrasket. 
 

 

(M): Har du tidligere erfaring med ”lederskabet”? 

(S):  Ja, jeg har været leder gennem de sidste 15 år. Bl.a. i Region Midt og Region Nord, og 

så i det private hvor, man ikke har driftsoverenskomst med nogen, men bare er sig selv.  
 

 

(M): Hvad har du af  uddannelse? 

(S): Jeg har faktisk flere. Jeg er faktisk tømrer og så er jeg også pædagog, og så har jeg jo så 

6 lederuddannelser af  forskellig slags, hvoraf  den sidste er den der hedder ”diplom i ledel-

se”. 
 

 

(M): Har du lyst til at fortælle lidt om du har fritidsinteresser? 

(S): Ja, det har jeg. Der er ikke så mange, men lidt er der jo altid. Når jeg har rigtig god tid 

kan jeg godt lide at få tid til at fiske, både fiskeri ved å og hav.   
 

 

Udover det har jeg en lidt sjov hobby faktisk. Jeg kan lide at brygge øl.  

(M) Hvad er det for en slags øl? 

(S): Alt muligt forskellig slags øl, alt fra alm. pilsnerøl til noget der er meget ”humlet” og til 

sort øl.  
 

 

(M): Hvis du fik lov til at nævne en bog, en film og en tv-serie, som du ville anbefale en 

ven. Hvilke ville du så nævne som dine favoritter? 
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 Interview fortsat:        

 

(S): Ja den er faktisk svær. Men det er fordi det er en serie der hedder ”Band of  Brothers”. 

Og den handler om helt tilbage hvor amerikanerne begynder at træne deres egne soldater til 

at de skal til at være med i 2. Verdenskrig, og hele forløbet til det slutter. Det er en spæn-

dende serie, men den er lidt voldsom. 

 

(M): Hvordan har de første mdr. været for dig som leder på Stefanshjemmet, er du blevet 

taget godt imod? 

(S): Det synes jeg at jeg er. I er jo alle sammen søde til at sige goddag og hvem I er, når man 

møder jer rundt omkring, så det må man sige, og overleveringen har også været rigtig fin, 

både køkkenet og her på Strandvejen 1, så det er rigtig godt. 

Anemonen takker for interviewet.                                                           /Marlene R. Lassen 

 

 

 

 

 

I det jeg samler ind til at lave nye proteser, vil jeg blive rigtig glad om du  

kunne hjælpe mig med at samle kapslerne/clipsene fra dåsesodavand ind, da 

de kan smeltes om til at lave nye proteser. Det ville være en stor hjælp. De 

kan afleveres til mig nede ved pedelkontoret i kælderen. 

Tak på forhånd.                                                                 

         Venlig hilsen, Benny Hermann, pedelmedhjælper. 

 

Foto: Sofus interviewes af Marlene. 
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Traditionen tro blev der den 3 onsdag i august afholdt havegudstjeneste, og efterfølgende 
sommerfest med grill i haven. Det var en suveræn god og hyggelig aften. Pga. scenen og 
den elektroniske lyd kunne vi både se og høre det hele rigtig tydeligt næsten uanset hvor vi 
var i haven, det er rigtig rart. Flemmings ord under gudstjenesten var som sædvanligt gode 
og varme. 
Efter 10 minutters regn i starten var der flot solskin resten af  aftenen. 
Jeg synes det var rigtig godt, også grillmaden.                                                      /Marlene                     

 
 

 
 

 og havegudstjeneste 
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Sommerfest og havegudstjeneste fortsat:  
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Dejlige minder fra Slettestrand 2018 
 

Feriecenteret Slettestrand er et familie drevet sted som har ansat udviklingshæmmede . Man 
mærker det er ildsjæle som driver stedet, og man føler sig meget velkommen.  Maden er 
spændende og økologisk og smager utroligt godt. Stedet har mange pædagogiske aktiviteter 
så som  hestevogns kørsel  for kørestolsbruger, pandekager over bål. 
Som noget helt nyt har de bygget et stort varmtvands pool  med lift. Det smukke Vesterhav 
ligger kun et stenkast fra centeret. Ejeren af  stedet har finaseret en kørestols rampe som fø-
rer direkte ud i Vesterhavet.  
De udviklingshæmmede, som arbejder på centeret har sammen med pædagoger startet et 
band, som kan spille alle de kendte sange og melodier, og de spiller gerne på opfordring.  
Med disse ord, lidt billeder og minder fra beboerne på strandvejen stuen håber vi at turen 
næste år går til Ferie center Slettestrand og vi vil glæde os meget til det. 

         

Venlig hilsen beboerne på strand vejen stuen  
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Hjem-is bilen besøgte Stefanshjemmet  
 

Onsdag d. 26. august takkede Stefanshjemmet beboere og personale for det flotte arbejde, 
støtte, hjælp og forståelse for det sidste halve år med Corona udfordringerne. 
Det blev gjort ved at Hjem-is bilen holdt udenfor Stefanshjemmet, og alle  
kunne komme og vælge sig en is.  
Det var en kæmpe succes, mange glade  
ansigter, lækker is og det dejligste solskin. 
 
Mange tak for is.    



Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Masser af stjerneskud på Strandvejen stuen.  

 
Lige før sommerferien blev der smovset og råhygget med de lækreste stykker Stjerneskuds 
smørrebrød. Der var oven i købet hygge, sjov og spas undervejs, og det smagte helt fanta-
stisk. 
 
Tak til Jette og Heidi for en dag i Stjerneskuddets tegn. 
 
                                                                                             Hilsen Marlene, Strandvejen st.                        


