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Deadline for næste nummer af Anemonen er: d. 15. maj 2022
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.

Aktuelle datoer i foråret 2022
Bestyrelsesmøde: d. 23. marts.
Brugerrådsmøde: d. 19. maj.
Ferie eller lukkedage i AC: d. 11, 12 og 13 april (dagene op til Påsken)
d. 27. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Gudstjenester: flg. onsdage kl. 10.30: i AC´s biograf.
d. 16. marts, d. 20. april og d. 18. maj.

Forsidefotoet:
Vandet løber fra Egern-springvandet i haven. Et
dejligt syn, og lyden fra det fortæller på en måde
at foråret er begyndt. Haven inviterer til besøg de
næste mange måneder, dejlig tid.
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Forstanderens hjørne
Tiden går hurtigere end wi-fi
Sanger og tekstforfatter Poul Krebs har udgivet endnu et album med betydningsfulde tekster. Han er nu 65 år og fortsat aktiv på de danske musikscener. Teksterne er skrevet om
natten. Det fortælles i KD den 4. februar under overskriften ”Det er ikke altid, vi skal sove
om natten”, her skrives der følgende: ”Sanger Poul Krebs er begyndt at ligge vågen om natten. Men i stedet for at blive frustreret har han lavet et album, der hylder natten og alle dens
tanker”
Albummet har fået navnet ”Sange til natten”
Kender du tankerne om natten? nogle kalder dem tankemylder. Det er vist efterhånden blevet et fagligt begreb som forklarer, at tankerne myldrer rundt i hovedet og tankerne styrer
natten og man kan ikke få kontrollen over dem. Det er sådan jeg forestiller mig at Poul
Krebs har haft det om natten. Nogle tekster bærer præg af tanker om skyld og skam.
En sætning gjorde noget ved mig. Det er sætningen: ”Tiden går hurtigere end wi-fi”. Ups,
prøv lige at høre den igen: ”Tiden går hurtigere end Wi-Fi”.
Flere af jer der læser denne klumme, er måske på alder med Poul Krebs og kender til at se
tilbage på livet, - hvor blev det af ?
Jeg tror Poul Krebs mener, at vi mennesker tror at ”Wi-Fi” er helt fantastisk fordi vi hurtigt
kan få svar på alle mulige ting, vi kan være i kontakt med mange. Vi kan købe nyt tøj på nettet og straks vi har trykket på knappen og betalt, kommer der besked om at ”varen er nu afgået fra vores lager” og dagen efter er varen ved vores dør. Det går hurtigt. Rigtig hurtigt.
Der er dog noget der, måske mest om natten, opleves hurtigere og det er tanker om at livet
er gået hurtigt. Uden vi ved det er den ene ende af livet kortere end den anden.
Sætningen kalder på refleksion og eftertanke. Anvender jeg min tid korrekt? Når jeg er sammen med børnebørn, skal jeg så også sidde med min telefon? Skal jeg give børnebørnene
lov til at se film på IPad ‘en. Kan jeg holde dem beskæftiget godt nok så de ikke får lyst til at
sige: ”Morfar har du ikke en iPad?”
Ved en samtale med en medarbejder i denne uge kom fastelavn op som tema. Det var i forbindelse med at vi alle fik fastelavnsboller i hele huset. Faste betyder at man lider afsavn af
eksempelvis mad eller andet i en given periode. Flere praktiserer at faste fra noget i de kommende 40 dage. Måske kunne et faste tema være ”Tiden går hurtigere end Wi-Fi” og måske
overveje om at man skulle afholde sig fra sin telefon i en time om dagen og være i livet og i
nærværet.
Jeg er optaget af at have en god balance i mine valg i livet allermest ønsker jeg ikke at sidde
den sidste del af livet med fortrydelse. Jeg vil gerne prioritere kontakten i relationerne, i
samværet etc.
I ønskes alle et skønt og godt forår - måske et sted hvor der ikke er Wi-Fi.
Med venlig hilsen
Erik Morten Jensen
Forstander
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De blå synger - Julekoncert
Onsdag d. 1. December optrådte det musikalske fællesskab De Blå Synger
på Stefanshjemmet.
De spredte i den grad julestemning med deres flotte julesange.
De Blå Synger holder normalt til ved Det Blå Sted i Aarhus og de elsker at spille musik sammen. De har skrevet en del musik selv og er i gang med at udgive det, og vi blev heller ikke
snydt for at høre lidt fra den udgivelse. En af beboerne på Stefanshjemmet, Johnny er aktiv
i bandet, og gjorde det som resten af bandet rigtig godt. Tak for oplevelsen, Johnny og
band.
Efterfølgende var der gløgg og småkager.
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Besøg af den nye rådmand

I januar havde vi besøg af den nye rådmand for voksen job og handicap, Anders Winnerskjold. Vi oplevede bl.a. et fint engagement og forståelse for den særlige status der er ved at
vi er selvejende. Det var godt at opleve den positive stil som rådmanden udviste.
Under besøget mødte rådmanden bestyrelse og ledelse af Stefanshjemmet, og besøgte også
afdelingerne, hvor der også var god tid til at snakke med beboerne.
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Besøg af rådmanden fortsat.

Herover ses forstander Erik M. Jensen og rådmand Anders Winnerskjold flankere busten af
stifteren af Stefanshjemmet, Johannes Hoff.

Alt godt fra julemåneden 2021

Der var debut med ”Juleholdet” a la ”Natholdet” på TV2, godt styret af vores egen
”Breinholdt”; Morten Pontoppidan Rasmussen. De første gæster i studiet var forstander
Erik Morten Jensen og stedets fotograf Vagn Svenne Jensen. Til højre ses årets Lucia optog inkl. Julemanden.
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Alt godt fra julemåneden 2021: Julebustur rundt i Aarhus
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Hjemmelavet rullepølse på HG.2
Fredag d. 7. januar var beboerne på hg2 i gang med at lave deres egen rullepølse.
En spændende proces. Vi bestilte et svineslag fra køkkenet og jeg (Morten) havde en rullepølse presser med.
Det første døgn, her skulle grisen ligge på køl smurt i sukker og salt. Det skulle hjælpe med
at pølsen blev fast.
Dagen efter blev pølsen kogt i 1½ time med peber og laurbærblade i vandet. Forinden havde Anne Grethe hjulpet med at binde pølsen op. Rullepølsen var krydret med Allehånde,
salt, rødløg, peber og timian. Beboerne var med i hele processen.
Til sidst kom pølsen i pressen og lagt til køl i 48 timer.
Mandag d. 10. tog vi pølsen ud af pressen og skar den i skiver. Det blev til 10 lag, som vi
frøs ned til senere brug.
Vores fælles køkken skal have stor tak for at bistå med bestilling og imødekommenhed, i
forhold til HG2`s ønsker.
Personalet var opmærksom på problematikken med visir. Det var nemlig pga. lysindfaldet, at
det var svært at se.
Mvh. HG2

Foto: Haydar og Anne Grethe var med til at lave rullepølse.
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Foto: Rullepølsen simrer.
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Hjemmelavet rullepølse fortsat

Foto: Sista, Haydar, Anne Grethe, Preben og Morten åbner for rullepølsepresseren.

Foto: Det flotte resultat.

Foto: Stegen skæres ud.

Foto: Rullepølsen blev skåret og pakket.

AG stod for at datomærke.
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Udstilling på

Gallerigangen april, maj og juni

Vi er to fotoklubber, der hver uge mødes på
Trøjborg.
25 fotointeresserede hjælper hinanden med
fototeknik og billedbehandling.
Socialt samvær og hygge er også en del klubbernes formål.
Vi tager på fotoudflugter, hvert hold to gange om året. Der er næsten ikke den
egn af Jylland, der ikke har haft besøg af os
og vore nysgerrige kameraer.
Et fast punkt på vores program er ”Månedens Foto”. Vi løser en bunden opgave, og den
eftertragtede præmie er en flaske rødvin….
Igennem de senere år har vi bl.a. udstillet på Rådhuset, på lokalcentre, på Dokk1, på Hospice Søholm og på Langenæshus.
Emnet for årets udstilling er: ”Billeder fra Danmark”. (Se foto på bagsiden af Anemonen).

Udstillere:
Tirsdagsholdet:

Torsdagsholdet:

Britta Feltman
Lilly Dahl
Henning Reinholt Larsen
Nina Jørgensen
Vibeke Holm
Jonna Overgaard
Hans Gammelgaard
Poul Erik Illemann
Klaus Gottfredsen
Gert Mortensen

Bodil A. Pedersen
John Andersen
Ellen Bidstrup
Thorben Børsen
Connie Löwe
Per Rugaard
Knud Erik Østrup
Ingolf B. Skipper
Børge Frederiksen
Erik Videsen

Kontakt til klubberne er:
Knud Erik Østrup: Mobil 30 26 85 17
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Klaus Gottfredsen: Mobil 30 24 86 27
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Kun for sjov - Sjove gåder:
1. Hvorfor bruger elefanter ikke elektriske tandbørster?
2. Hvad tilhører dig, men bruges mere af andre?
3. Jeg kan være en elsket person. Jeg kan være noget, der er af stor værdi, men er
gemt. Jeg kan endda også være en afgift. Hvad er jeg?
4. Hvad sker der, hvis du stjæler en kalender?

Svar: 1. - Fordi de har stødtænder.
Svar: 2. - Dit navn.
Svar: 3. - En skat.
Svar 4. - Du får 12 måneder.

Fødselsdage
Marts:

Maj:

D. 04. Jens Ørgaard Hansen, AC
D. 05. Marlene R. Lassen, St. St.
D. 07. Peter kückelhahn, AC.
D. 13. Birgitte Lervig, St.st.
D. 16. Bodil Jensen, HG 2.
D. 18. Inga Appelt, AC.
D. 21. Søren Sandholt, HG 2.

D. 02. Kim Heitmann, AC
D. 04. Arne Henriksen, AC
D. 04. Lisbet Lorentsen, St. st.
D.12. Johnny Sparvang, HG 2
D.16. Keld Jesper Laugesen, AC
D.18. Flemming Carlo Jensen, AC
D. 24. Marianne Thunbo, St. 1
D. 28. Alireza Rastegari, St. 1
D. 29. Bernd Possienke, AC

April:

Juni:

D. 05. Carsten Wedel Sørensen, AC
D. 08. Anne Grethe Nyborg, HG 2
D. 12. Anders Strarup Jørgensen, AC
D. 21. John Peter Petersen, AC

D. 04. Charlotte Mortensen, St. st.
D. 08. Poul Jørgensen, AC
D. 11. Mona Johansen, HG 1
D. 12. Lone Bro Madsen, AC
D. 18. Troels Hansen, AC
D. 20. Haydar Yurdakul, HG 2
D. 20. Nick Aubain Møller, AC
D. 21. Sanne Kjems, St. 1
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Stefanshjemmets blad

Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:

www.stefanshjemmet.dk

Foto: Masser af lys i mørket

Foto fra temaet ”billeder fra Danmark” der udstilles i Gallerigangen i marts, april, maj 2022.

Overgangen fra vinter til forår
Stopper man lige op og kigger efter, så kan man se, at lige
udenfor døren blomstrer der lige nu de smukkeste erantis og
vintergækker.
Snart bliver de afløst af de lige så smukke Anemoner, og så er
foråret her endelig igen.

Vi fra redaktionen
vil gerne ønske jer alle
et rigtig dejligt forår.

