
I dette nummer: 

December - januar - februar 2020/2021 

• Forstanderens hjørne 

• Interview med Flemming Jensen, AC 

• Nyt medlem af redaktionen 

• Mortens aften 

• Cykeltur fra Stefanshjemmet til København i AC 

• Lidt fra AC 

• Fødselsdage og kun for sjov 

Glædelig Jul 
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A N E M O N E N  

Deadline for næste nummer af Anemonen er: d. 15. februar 2021. 

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. 

Aktuelle datoer i vinter 2021  

Elin Kyhl Svendsen                

Havglimt 2 

Flemming Jensen 
AC 

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. Ligesom redaktionen træffes 
hver tirsdag i computerrummet ved Caféområdet fra kl. 15.00 - kl. 16.00. 

Bestyrelsesmøde:  d. 23. februar 
Brugerrådsmøde:  d. 15. februar 
Ferie eller lukkedage i AC:  d. 28. december - 03. januar (begge dage inkl.) 
                                                
 

Gudstjenester: flg. onsdage kl. 10.30:  d. 20. januar og d. 17. februar i AC´s biograf.    

 

 
Julegudstjeneste d. 16. december i Skt. Pauls Kirke kl. 10.30 - 11.30. 
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”Julefeber i en Corona tid” 
 
”Julefeber i en Corona tid” er overskriften på vores tilbud om aktiviteter i julemåneden på 
Stefanshjemmet. Vi har lånt ordet Julefeber fra DR’s julekalender i år, fordi vi synes det spil-
lede godt til Corona tiden. 
 

Nytårsrefleksion 
 
Kan vi så glæde os til det nye år? Ja, det kan vi vel, men mon ikke der skal åbnes for en ny 
tilgang til livet. Jeg er ikke sikker på at det går for os at tænke som vi plejer om livet. Jeg tæn-
ker her på, at vi tror vi kan have styr på alting og kontrollere det hele. Vi tror vi kan fortsæt-
te vores måde at forbruge på, rejse på, tempoet vi lever i. Der er unægtelig sat spørgsmål for 
den vej. Corona krisen viser hvordan der er noget der overhaler vores tro på at kunne styre 
og kontrollere. Om kort tid kan vi måske opleve konsekvenserne af  presset på vores miljø 
osv.  
 
Måske skal vi tage afsked med den livsform der tror vi kan kontrollere det hele og i stedet 
lære ydmyghed i forhold til livet og vores egne evner. Der er noget på spil i denne tid. Vi 
tænker, når vi får vaccinen, kan vi fortsætte som før, - mon vi kan det?  
 
Jeg vælger at tro på, at det nye år bliver et godt år fordi jeg tror Covid-19 krisen kan lære os 
grundlæggende ting om livet. Den lærer os måske at blive en lille smule ydmyg i forhold til 
vores egne evner og tanker om at forme vores eget liv. 
 
Lad os i fællesskab gøre 2021 til et rigtig godt år?  
 
Så jeg ønsker alle et godt nyt år  
 
Venlig hilsen 
Erik Morten Jensen 

Forstanderens hjørne 

Vi håber aktiviteterne må blive til stor glæde for alle på 
Stefanshjemmet. Julen handler om glæden, fordi der kom 
et barn til jorden, som fik afgørende betydning for vores 
verden. Glæden har været under pres i 2020 på grund af  
pandemien Covid-19. Vi har alle måttet omprioritere vo-
res liv. Afsondretheden fra det sociale liv, fødselsdage og 
pårørende restriktion etc. I forsommeren etablerede vi et 
storskærmsprojekt med 3 festlige dage under temaet 
”Glæde og fællesskab i en svær tid”. Vi gjorde det fordi vi 
vil leve selv om der er modgang. Vi er et levende sted.  
Når vi lever livet, så stjæler vi dage fra døden.  
 
Med dette ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul. 
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Cykeltur fra Stefanshjemmet til København 
 
 

Vi har haft et lille cykel projekt i AC, hvor borgerne cyklede fra Stefanshjemmet til Tivoli i 
København, enten på kondicykler inde eller sofacyklerne ude.  
 

På 10 dage har borgerne cyklet 300 km, fra Stefanshjemmet til Tivoli KBH.  
 

Nogle kunne multitaske og se Netflix mens de cyklede.  
 

Der er planlagt en ny tur fra Tivoli til Palmestranden i Frederikshavn... 467km. 

Foto: Der cykles og ses Netflix        Foto: Nu med anordning, så der kan cykles 
med begge hænder 

 
        Foto: Da rytterne nåede i mål, blev det naturligvis fejret med en Københavnerstang  
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Mortens aften 2020 
 

En anderledes Mortens aften i Coronatiden 
    
Normalt er Mortens aften årets helt store fest, hvor vi fejrer aftenen i de store festlokaler 
sammen med familie, pårørende og bestyrelse., hvor der også altid er et musikalsk indslag. 
 

Det kunne ikke lade sig gøre i år pga. vi skal passe godt på hinanden i den her Coronatid. 
 

Vi fandt alligevel hyggen og den gode stemning, og fik en rigtig god aften. 
 

Vi holdt os afdelingsvis, og sammen kunne vi nyde maden der.  
 

Vi fik forret med laks og hovedretten var and og kartofler. Til dessert var der kaffe og små 
lækre petit four kager. 
 

Så det blev alligevel en rigtig dejlig Mortens aften på Stefanshjemmet. 
 

Vi håber at være tilbage ved det gamle næste år. 
                                                                             
Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen stuen 
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Mortens aften, stemningsbilleder 
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Mortens aften, stemningsbilleder 
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Flotte fotos fra Flemming, AC  

                                                     
Vi har været så heldige at Flemming, daglig bruger af  AC gerne vil 
være med i Anemonens redaktion, det er vi bare s å glade for, og vi 
vil byde Flemming hjertelig velkommen og glæder os til at lave 
Anemonen sammen med dig. Her er lidt om Flemming: 
 

Jeg hedder Flemming Jensen og er 65 år. Jeg bor I Århus C sam-
men med mine 2 katte. 
 

Jeg har fået 7 blodpropper på en gang. Blev indlagt den 13. januar 
2017. Først nu er jeg ved at komme ovenpå. 
 

Udover at tage billeder/fotografere interesserer jeg mig for computer og for at passe mine 
dyr. Jeg er aktiv frivillig ved Classic Car Race og frivillig hvor jeg kan blive det ellers.  
 

Jeg har også rejst med et omrejsende Tivoli, Nordisk Tivoli Park.      
 

Når der er godt vejr, har Flemming altid sit kamera med og vil gerne gå en tur eller cykle på 
ladcyklen. De 8 fotos herunder og på næste side er taget i løbet af  august-måned, mens 
Flemming var i AC. De er alle taget i det umiddelbare nærområde. 

                                                                                             
Foto. Flemming Jensen 

Foto: Den uendelige bro – lige ved Varna – tur på ladcykel og Mindesten i Mindeparken. 

Foto: Marselisborg Lystbådehavn – tur på ladcykel og  ”På vej mod Stefanshjemmet ad Strandvejen –  
blik mod Marselisborg Lystbådehavn.” 
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Flotte fotos fra Flemming, AC      

Foto: Mindeparken Foto: Varna  

Foto: Mindeparken ved en gåtur         Foto: En tur på ladcyklen ved Marselis skoven  
(ved Varna mm) 

Anemonen (A): Vi synes du er rigtig skrap til at finde gode motiver. Er det planlagt når du 
går hjemmefra, at du vil gå lige efter de motiver som du fotograferer, eller er det helt spon-
tant? 
Flemming (F) Det er spontant. Jeg tager private billeder til fest og ellers naturbilleder. 

A: Hvordan fik du interessen til at fotografere, og hvor mange år har du brugt på det? 
F: Det ved jeg ikke engang … (Flemming tænker længe over spørgsmålet.) … Jeg tror jeg 
begyndte med at fotografere i 2005. Det tog ordentligt fat i 2010, hvor jeg blev uddannet til 
borgerjournalist. Det var et interview, jeg skulle lave til en hjemmeside for det område jeg 
boede i (Århus V) og tage billeder til. Jeg skulle interviewe diverse personer fra dette områ-
de. 

A: Fremkalder du også dine billeder, så nogle af  dem måske hænger på væggen hjemme 
hos dig? 
F: Nej, det gør jeg ikke. Jeg overfører billeder på computer og ordner dem i mapper. Jeg 
lægger dem også på min facebookside. Nogle gange laver jeg også personlige fotobøger til 
familien. 

A: Er der noget bestemt du synes bedst om at fotografere? Portrætter, natur, ting eller? 

F: Det har jeg vist svaret på   det er mest personer til private fester og naturmotiver. 



10 

A N E M O N E N  

Kun for sjov 
 

01. Hvad bliver der serveret til postvæsenets julefrokost?  
02. Hvilke nødder har ingen skal? 
03. Hvad sagde den ene juleklokke til den anden?  
04. Hvor blev det første stearinlys tændt? 
05. Hvad sagde det ene julelys til det andet? 
06. Hvad sker der med julegåsen, hvis den fryser? 

1. - Tebreve, postevand og kuvertbrød..  
2. - Pebernødder.  
3. - Hvis du savner mig skal du bare ringe.  
4. - I toppen. 
5. - Går du ud i aften?  
6. - Den får gåsehud  

Fødselsdage                                       
December:        Februar: 
D. 10. Michael Freund, Str. stuen.    D. 07. Ulrik Kyster, Hg. 1. 
D. 11. Kim T. Kristiansen, Str. 1.    D. 08. Steen Jensen, AC. 
          D. 14. Harago M. Takou, HG. 2. 
Januar: 
D. 07. Lene Kristensen, HG. 2. 
D. 12. Karin O. Rasmussen, Str. 1.                               
D. 23. Jesper P. Bendixen, AC. 
D. 25. Elin K. Svendsen, HG. 2. 
D. 25. Michael Thomassen, HG. 1. 

Stort tillykke til jer alle 
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AC på cykeltur langs de smukke efterårsfarver på træerne. 

Foto: Steen og Tina var på cykeltur i den nye sofacykel. De cyklede op af  Carl  
Nielsens Vej og ind af  Skovriddervej, forbi Forstbotanisk have. 

Foto: Fantastiske efterårsfarver ved Forstbotanisk have. 



Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Foto: Masser af  lys i mørket 

Varme julehilsener fra Marlene, 
Inge Lise, Elin, Vagn og vores nye 
redaktionsmedlem Flemming 

Anemonen ønsker jer alle  
en rigtig Glædelig Jul  

og Godt Nytår 2021 


