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Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Svenne Jensen 
Tapgruppen 
Frivilligkoordinator 
 

 

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

Aktuelle datoer i efteråret 2021  

Elin Kyhl Svendsen                

Havglimt 1 

Inge Lise Jensen 
Freelance reporter 
Strandvejen stuen 

Redaktionen kan kontaktes over mail på: anemonen@stefanshjemmet.dk, eller ved at tage 
direkte kontakt til en fra redaktionen. Du kan også kontakte Svenne 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. 13. september 

Brugerrådsmøde:  d. 02. september 

Ferie eller lukkedage i AC:  D. 10. november afholdes Mortens aften fest. Her er der luk-

ket i AC om dagen.  

Gudstjenester: flg. onsdage kl. 10.30:   i AC´s biograf.     

D. 15. september, d. 20. oktober og d. 17. november. 

Forsidefotoet 
Sommeren har budt på mange dejlige sommeraftener, hvor haven er blevet brugt til hygge 
og grill, som det f.eks. Kan ses på forsidefotoet fra Sankt Hans festen. 

Deadline for næste nummer af Anemonen er: 
d. 15. november 2021 
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Forstanderens hjørne 

Olympiaden, men hvad er succes? 

Olympiaden i Tokyo, fodbold-EM og Tour de France er overstået og mange sportsudøvere 

har fået stor succes efter hård og målsikker træning. Hele Danmark har set Viktor Axelsens 

følelsesudtryk efter han vandt guld i badminton ved OL i Tokyo. 

Så, succes er vel at sætte sig et mål, gå efter det og nå det. Jeg tjekkede lige op på ordbogen 

der definerer succes som ”det at noget bliver meget vellykket og medfører stor anerkendelse, 

fortjeneste, fremgang el.lign.; vellykket og heldigt resultat”. 

11. marts 2020 satte Stefanshjemmet, og mange andre, som mål at nå igennem Corona pan-

demien uden at få smitten ind på Stefanshjemmet. Det lykkedes og vi fik dermed succes. Vi 

modtog til og med anerkendelse for vores indsats af  pårørende og ved samtaler med folk i 

byen. På Stefanshjemmets brugerrådsmøde forleden udtrykte flere deres glæde og anerken-

delse af, at vi kom igennem uden smitte. 

Jeg mødte i en sætning i gratismagasinet LIME en ganske interessant beskrivelse af  succes. 

Det var sangeren og sangskriveren Annika Aakjær der blev interviewet og hun fortæller på 

spørgsmålet om succes: ”min følelse af  succes er, når nederlaget ikke er kæmpestort”. 

Det kender vi formentlig godt fra vores personlige liv og vores liv på Stefanshjemmet. Der 

bliver eksempelvis lavet handleplansmål med alle jer der bor på Stefanshjemmet. Det er mål 

vi i fællesskab skal hjælpe hinanden med at nå. I den sammenhæng kan jer, der bor her, og 

personalet formentlig identificerer jer med Annika Aakjærs definition. Annikas formulering 

handler om ikke at sætte mål for højt. På Stefanshjemmet taler vi om at sætte realistiske mål 

og dermed opnå en succes. 

 

Vi kan alle opnå succes  

Succes er i den forstand det, jeg gør det til. Det handler om at sætte realistiske mål så får 

man succes. 

Jeg er helt sikker på at stifterne af  Stefanshjemmet havde en tænkning om dem som kom til 

Stefanshjemmet. De havde et grundlæggende synspunkt om at mennesket er enestående og 

unikt. Mennesket havde en værdi uanset hvad. Succesen for os på Stefanshjemmet er, når jer 

der bor her, trives og får et for jer godt liv.  

Jeg glæder mig til mange succesoplevelser i det forestående efterår. 

 

Hilsen 

Erik morten Jensen Forstander 
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Slette Strand  
I dagene 25, 26, 27 og 28 maj var vi på ferie i Slette Strand. Det var en meget aktiv, og meget 

god ferie. 

Vi kørte tirsdag efter frokost, og var fremme ved 15-tiden. Der var et par timers kørsel der-

ud. 

Vi startede med af  finde de huse vi skulle bo i. Vi fik et godt hus, hvor både seng og lift var 

gode, ja faktisk som dem jeg har hjemme. 

Forplejningen var også i top. Vi fik en super god morgenmad med alt muligt lækkert, bl.a. 

blødkogte æg med hjemmebagt rugbrød, og en kage til sidst.  

Der var også en rigtig god frokost, og ligeså god aftensmad. Alt var økologisk og smagte rig-

tig godt. 

I en bygning lige ved siden af  var der et kæmpe stort bassin med lift, og det var oven i købet 

et varmtvandsbassin. Vi var næsten alle sammen i vandet. Det var en god oplevelse, at prøve 

følelsen af  at være vægtløs. Vi havde alle sammen hver vores hjælper med i vandet. 

Tirsdag var vi ved havet. Der var en god rampe, så vi kom helt ned til vandet. 

Onsdag kørte vi i hestevogn, og fik en flot rundvisning af  området.  

Foto: Det var masser af  liv i varmtvandsbassinet. 

Vi kørte forbi en naturkilde, hvor man kan drikke af  vandet. Vi kørte også forbi det ned-

brændte Badehotel i Svinkløv og så det nye Badehotel, som nu er blevet genopført i flotte-

ste stil.                                                                                                                                       

Lige da vi var stået af  hestevognene blev hestene forskrækket, da en låge smækkede hårdt i 

tæt på os, og 2 af  hestene løb løbsk med vogn og det hele. Heldigvis var vi kommet af  vog-

nene, og der skete ikke noget ved det. Hestene kom tilbage, blev rolige igen og klar til næste 

hold. 
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Slette Strand, fortsat 

Onsdag aften var der Gala-aften. Vi havde alle pænt tøj med. Det var festligt og der var god 

stemning. Underholdningen stod husets eget band for, og det var godt. Jeg gav Baileys til 

nogle. Vi fik et par glas. 

Torsdag var basindag. 

Fredag kørte vi hjem. Der var en ”larmende” stilhed, en stor kontrast i forhold til turen der-

over, men vi var trætte efter en skøn og meget aktiv ferie. 

Jeg vil gerne ønske jer alle et dejligt efterår. 

Venlig hilsen 

Inge lise, strandvejen stuen. 

Elin var også rigtig glad for turen til Slette Strand, og kunne som Inge Lise kun rose de gode 

elevationssenge og lige så gode handicaptoiletter. Hun synes det var hyggeligt at spise ved 

det store runde bord hvor alle kunne se hinanden, plus at der var musik til maden. Og roser 

også at det var rart at kunne købe et glas rødvin til maden. 

Et rødvinsfif  fra Elin: Man kan nedsætte alkoholprocenten ved at putte en isterning i, og så 

har man samtidig en kold drink. 

Venlig hilsen  

Elin, HG2 

Foto: Her nyder Inge Lise at føle sig vægtløs. Foto: Her nyder Per at slappe af i vandet. 
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Det var en rigtig skøn midsommeraften. Vi sad ved bordene i vores hyggelige have, og kun-
ne nyde noget lækkert grill-mad.  Vagn Svenne indskyder, at der var s å mange der kom til-
bage til boden ved grillen for at rose de super lækre frikadeller, salat og kartoffelsalat, at vi 
skulle hilse køkkenpersonalet og sige at det smagte rigtig godt.. 5 stjerner ud af  5. 
 
Det var også noget rigtig godt musik fra Morten ”Fys” og band. Hende der var med Morten 
denne aften - for at synge - havde en af  de smukkeste stemmer, tak for den oplevelse. 
 
Det var også en dejlig aften for nye pårørende, at se og opleve Stefanshjemmet. Jeg havde 
nogle med, som ikke havde set Stefanshjemmet før, og de kunne hilse på dem der passer 
mig, plus de kunne mærke den gode stemning, og at det er et godt og rart sted vi bor. De er 
som jeg selv, meget glade for at jeg bor sådan et sted. 
 
Det var et rigtig flot bål, og midsommersangen blev sunget flot. 
 

Tak for en dejlig aften. 
 

Venlig hilsen 
Elin, HG2      
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Globalt arrangement ved vandet                                          
 
I juni valgte HG2 at lave det lokale samværs– og aktivitetstilbud, som en tur til vandet. Der 
var mulighed for at prøve et paddelboard, og som billederne viser var bl.a. Sista og Anne 
Grethe ude i vandet og boltrede sig flot, som fisk i vandet. 
 
Fra strandkanten kunne andre beboere kigge på og nyde stemningen. 
 
Billeder har det jo med at fortælle sandheden, og gør de det også her, så tåler arrangementet 
vist godt en gentagelse.  
 
Tak til HG2 for at dele de dejlige sommerbilleder med os alle. 

Foto: Søren nyder varmen og udsigten sammen med  bl.a. Haydar.  Foto: Sista og AG ses i 
horisonten.  

Foto: Sista finder fint balancen på boardet.  Foto: Anne Grethe klar til at gå ombord på boardet. 
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Gallerigangens  
 

Fotoklubben ISO8000 er en fotoklub med base i Aarhus med eget klublokale i Højbjerg. Vi 
er en stor flok glade mennesker (ca. 100) både kvinder og mænd, der holder af  at fotografe-
re og eksperimentere med fotografi og billedredigering. Klubben og dens aktiviteter er base-
ret på tre overordnede formål: læring, inspiration og socialisering. Modsat mange andre fo-
toklubber er vi en klub hvor vi i høj grad værdsætter og dyrker fællesskabet og i mindre grad 
har fokus på f.eks. konkurrencer. Vi vil gerne lære nyt og blive inspireret - og i al beskeden-
hed så er vi faktisk ret gode til det. Vores aktiviteter spænder vidt lige fra kurser, workshops, 
foredrag, fototure og rejser til udlandet. Nogle gange er det klubbens egne medlemmer der 
afholder kurser og workshops og andre gange betaler vi eksterne for at komme og fortælle 
eller lære os nyt. Der er arrangementer gennemsnitlig en gang ugentlig. 

 
Traditionen tro blev der afholdt sommerfest d. 3 onsdag i august måned. Som sædvanligt 
blev der først afholdt havegudstjeneste ved Flemming Baatz Kristensen, og efterfølgende 
havefest med grill. 
 
Pga. regnen måtte vi i år trække indenfor, men som det ses på billederne blev det alligevel en 
rigtig hyggelig aften.  

oktoberudstilling 
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Fødselsdage 

Vi siger Stort tillykke til jer alle der fylder år i september, 

 oktober, november og december måned 

November: 
D. 18. Sista Olafsdottir, HG2 
D. 21. Jakob Gaarskjær, AC 
D. 22. Inge Lise Jensen, Strandvejen, stuen 
D. 26. Lars Bo Langsted, AC 
D. 30. Nancy Paulsen, AC 

September:                                                                    Oktober: 
D. 03. Jan Urban, AC                                    D. 06. John Kristensen, AC 
D. 06. Morten Sørensen, AC                         D. 16. Lars Nielsen, AC 
D. 13. Benny Andersen, Strandvejen 1          D. 18. Anni Munk Kristiansen, HG1 
D. 15. Kim Anton Pedersen,  AC                  D. 19. Connie Pedersen, AC 
D. 19. Tina Jytte Christensen, HG1               D. 24. Inge Marie Andersen, Strandvejen, stuen 
D. 26. Anette Vestervig, Strandvejen 1 

Pga. regnvejr trak vi indenfor.  
 
Først blev der afholdt Gudstjeneste i 
”Biografen” og efterfølgende blev der spist 
grillmad og hygget videre i træningslokalet. 
 
Vi viste endnu en gang at vi er klar til at be-
vare den gode glade stemning på trods af  at 
programmet måtte ændres, tak for det. 

December: 
D. 03. Preben Dahl Pedersen, HG2 
D. 10. Michael Freund, Strandvejen st. 
D. 11. Kim Trolle Kristiansen, Strandvejen st. 



 

Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Foto: Masser af  lys i mørket 

Foto. Strandvejen stuen klar til afskedsmiddag med Heine 

Foto. Heine 

På Strandvejen st. tog beboerne afsked med Heine, som har fået nyt arbejde ved et 
bosted på en gård på landet., hvor de selv dyrker det meste på økologisk vis, som 
Heine altid har brændt for. Så vi var selvfølgelig glade på Heines vegne, men også 
kede af  at sige farvel til en rigtig dygtig og rar mand. 
Heine lavede maden til os, og Gülbahar stod for den flotte bordpynt. 

 

Formanden for Stefanshjemmets bestyrelse har fået 
en stilling som sognepræst i Holme kirke fra den 1. 
oktober.  
Jens Maibom har været forstander på Diakonskolen i 
14 år. Vi ønsker Jens tillykke med det nye job.  
Kirken ligger tæt på Stefanshjemmet så vi kan fort-
sætte det gode samarbejde med Jens i årene frem 
over. 


