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Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Svenne Jensen 
Tapgruppen 
Frivilligkoordinator 
 

 

Redaktionen har redaktionsmøde hver tirsdag kl. 15.00. 

Elin Kyhl Svendsen                

Havglimt 2 

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. 

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

Aktuelle datoer i efteråret 2022 
 

Bestyrelsesmøde:  d. 23. november. 

Brugerrådsmøde:  d. 15. september. 

Ferie eller lukkedage i AC:  

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

d. 21. september, d. 19. oktober og d. 16. november. 

Forsidefotoet: 

Der er kommet Campingvogn i haven.  

Beboere som har lyst til at prøve campinglivet af, kan nu booke en overnatning i cam-

pingvognen, som står i vores have. De første interesserede har allerede meldt sig, og vi 

håber at kunne skrive lidt mere om det i næste nummer af Anemonen. 
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Forstanderens hjørne 

Hvad er et værdigt liv? 
Hen over det sidste år er jeg flere gange blevet bedt om at deltage i en udsendelse på TV2 
over temaet ”Hvad er et værdigt liv?”.  Jeg har nu været foran kameraet og sidder med mine 
efterrefleksioner. Fik jeg svaret rigtigt og hvad hvis jeg fik svaret på et spørgsmål som ikke 
hænger sammen med svaret på et andet spørgsmål osv. 
Det har givet mig nogle svære overvejelser og jeg har stillet mig selv mange spørgsmål i den 
sammenhæng. I får lige nogle af  de mange refleksioner. 
 
Hvad er et værdigt liv? 
I virkeligheden synes jeg det er et skrækkeligt spørgsmål. Hvorfor nu det? Det er fordi min 
spontane reaktion på spørgsmålet er, at alle har et værdigt liv. Vi værdisætter ikke mennesker 
som værdige og uværdige. Vi er værdige og det er vi alene i kraft af, at vi har fået livet. Det 
er også beskrevet i EU's forfatningstraktat og i FN’s verdenserklæring. Hertil har vi Stefans-
hjemmets vedtægter der skriver, at Stefanshjemmet er en del af  den folkekirkelige diakoni 
som bl.a. betyder, at vi ikke blot har fået livet, men vi er skabt i Guds billede og at omsor-
gen for det enkelte menneske er i front. 
 
Har jeg et værdigt liv?  
Det vil få alvorlige konsekvenser hvis jeg skulle værdisætte mig selv på baggrund af  mine 
funktioner og evner. Jeg ville være dømt som en der ikke er værdig til livet. Den tanke er 
skræmmende. Det er rigtig farligt at bevæge sig ud i den tanke, at vores liv værdibaseres på 
hvad vi kan og ikke kan. Jeg vil på ingen måde være med til at bedømme værdighed på 
funktionsevner. Det må være rigtig vigtigt at det kommer frem i udsendelsen tænkte jeg. Det 
er ikke det vi kan der giver mig værdighed. 
 
Værdighed og lidelser 
Det er som om der er en tendens til at et værdigt liv bliver det samme som et liv uden lidel-
ser, uden modgang. Den tanke bryder jeg mig ikke om og derfor sagde jeg lidt om det. Jeg 
begyndte at vurdere på mit eget lidelses CV eller lidelse- og modgangshistorik, og så gav det 
ikke mening, at værdighed hænger sammen med et lidelsesfrit liv. Lidelse og modgang er ik-
ke noget der nødvendigvis giver mig et ringere liv. Eller hvad tænker du om det?  
 
Investerer i modgang 
Et godt samfund kendetegnes ved at drage omsorg for mennesker i nød. På den måde ska-
ber man et sundt og robust samfund. En investering i menneskers nød er at brolægge med 
håb for den der lider. Det kan være med til at skabe et nyt liv fra håbløshed til håb. Jeg fik 
formuleret lidt om det i interviewet. 
Jeg ved endnu ikke hvornår udsendelsen kommer, men når den kommer, er du velkommen 
til at drøfte synspunkterne med mig.   
 
Venlig hilsen 

Erik Morten Jensen 
Forstander 
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AC har været på fisketur og fangede en  
ordentlig tyksak (se billeder)   

Foto: Der saves i bestik Foto: Karsten byggede en flytbar skruetvinge 

Foto: Der var perfekt fiskevejr på Molen      Dagens mand på Molen, Jesper med den flotte fangst 

Det hele kulminerede i dag på den første fisketur, hvor vi på tredje kast fanger en havørred 
på 51cm og 1,8kg på det blink som vi have lavet i værkstedet, helt fantastisk oplevelse. 

Jesper og jeg (Casper) havde i vinters været i en genbrug og købe gammelt bestik som vi ef-
terfølgende i værkstedet lavede om til fiskeblink.  
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Fiske projekt i AC, fortsat 
 

Og nu i dag (d. 06. juli) tilberedte vi fisken. Den blev både beundret endnu en gang, og 
smagte som fisk man selv fanger… ekstra fantastisk.  
 
Så man kan sige at nu blev ringen sluttet. Efter at have brugt vinteren på først at få idéen, 
dernæst på genbrug efter dele til projektet, så i værkstedet og skære delene til, bore huller til 
ringe mm. samt pudse fiskeblinket op. Og så den store dag hvor grejet skulle prøves… på 3 

kast bed den flotteste havørred på   fantastisk, og så blev den spist i dagene efter. Sikke 
en dejlig historie og projekt. Tak til AC for at dele den gode historie med Anemonen. 

Anne-Dorthe Wissing: 

Foto: Den flotte havørred                         Foto: Lige før fangsten blev spist 

Gammeldaws isvafler på Strandvejen 1. sal 

 

D. 29 juni havde Strandvejen 1 lejet en ismaskine. Det var et populært valg, og da der stadig 
var is i overskud efter alle på Strandvejen 1 havde fået, så blev der sendt besked rundt til de 
øvrige afdelinger, at vi kunne komme forbi og få is. Et tilbud mange sagde ja tak til   
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Sankt Hans fest 2022     
Herunder stemningsbilleder fra en fantastisk varm og hyggelig Sankt Hans fest 
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Stemningsbilleder fra Sankt Hans fest 2022        
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Musik og kage ved Strandvejen 1. sal         

Tirsdag d. 21. juni havde Strandvejen 1 inviteret på ”Musik og kage”. 
 

Der var levende musik og smagsprøver på de lækreste kager, så ikke så sært at der var store 
smil fremme på dagen. Herunder hvad Kenneth, som spillede skrev efter besøget: 
 

”Altså hvor dejligt,, at køre til Århus og besøge bostedet "Stefanshjemmet", belig-
gende smukt på strandvejen ned til vandet. På vejen dertil var der cirkus i byen og 
det slog mig, at her kommer jeg også med mit show og at i dag skulle den have fuld 
gas med sange vi kender og ikke kender.. Og der var sangønsker fra startfløjtet af, 
med bandet "Sort Sol" og sangen "let your fingers do the walking", den spillede jeg 
så godt jeg nu kunne. Derefter fandt jeg mit sætliste frem gik i gang med de sange 
som jeg syntes kunne passe til en god komsammen. Det var skønt og det hele var 
bare dejligt. Århusiansk er et herligt dialekt og jeg kunne fornemme Århusianerne 
også kunne lide mit fynske og mine fynske moves. Det var nærmest som om at vi 
blandede lidt blod i dag. Der var i hvert fald kærlighed I luften.” 
 

Til allersidst var der et ønske fra sød kvinde om at høre nogle Lars HUG sange. Så dem 
sang vi sammen og vi skulle selvfølgelig også have taget et billedet sammen og derfor røg jeg 
op på skødet. Til stor morskab for alle.  
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Stor oplevelse med motorcykler og ATV på Stefanshjemmet 
 

 
Maj måned kunne bla byde på besøg på Stefanshjemmet af  9 motorcykler og 1 ATV. 
 
De 9 motorcykler og ATVen kom kørende ude fra Djursland, hvor de kommer fra.  
 
HG1 havde arrangeret og inviteret dem til at komme og køre med dem fra Stefanshjemmet 
som havde mulighed og lyst. Det betød at 6 beboere var ude at køre. 3 kørte på Harley Da-
vidson og 3 valgte at køre med på ATV’en. Men fælles for dem var at kortegen kørte afsted 
alle 10 med to beboere af  gangen, for at give hver enkelt en regulær følelse at køre i samlet 
flok ud i mc-kortege. Det var virkelig til stor glæde for alle borgere som var afsted som en-
ten var blevet liftet op på motorcyklen eller selv kommet op på ATVen. Derudover var der 
følge på hver kortege tur af  personale fra Stefanshjemmet. De fik nemlig mulighed for at 
køre med. Det hele var planlagt til mindste detalje, så der var rig mulighed for alle at køre 
sikkert med hjelme og jakker mm. 
 
Under hele arrangementet inviterede HG1 på drikkevarer og grillpølser som blev lavet un-
dervejs. Der var massiv opbakning fra motorcyklister, beboere, personale og selv enkelte på-
rørende nåede at komme og nyde synet og lydene. 
                                                                                                         /Kirsten Sommer, HG1 
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Fredag d. 10. juni inviterede HG2 på Groove i haven. 
 
Der blev danset med høretelefoner på, og man kunne danse i lige præcis det tøj man hav-
de lyst til uanset om det var nattøj, festtøj med pailletter eller joggingtøj. 
 
Og man kunne ikke gøre noget forkert, så det var jo en perfekt indgang til en dag med 
smil, dans og glæde i det skønne solskinsvejr. 
 
Som det kan ses på billederne kunne alle være med, og der blev både danset, smilet og gri-
net. En dejlig oplevelse.  

 

Der var høretelefoner til alle der ville være med, der var både solodans og fællesdans og 
masser af  bevægelse og smil undervejs. 
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Sommerfesten 2022       

 
Jeg (Marlene) synes det var en rigtig god Sommerfest, hvor der skete meget.  
 

Rigtig god stemning. 
 

Ved Gudstjenesten som var fra kl. 17.00 - 17.30 blev der bl.a. sunget flere af  de gode gamle 
danske sange. Præsten, som er Flemming Baatz Kristensen havde taget både pianist og san-
ger med, så det lød rigtig godt. Det gik så godt, så det vist endda blev til et par sange ekstra. 
 

Efter Havegudstjenesten var der grillfest, og der blev hygget rundt omkring i vores dejlige 
have. 
 

Køkkenet havde sørget for pølser og kyllingelår med tilbehør, samt kolde øl og sodavand. 
 

Der var det dejligste sensommervejr, og vi fik en af  de aftener hvor det er så svært at gå ind. 
 

En af  afdelingerne fra Havglimt blev også siddende længe efter oprydningen. Her blev 
Klaus Mildahls fødselsdag fra dagen før, fejret en ekstra gang med kaffe og Othellolagkage. 
 

Det var en rigtig dejlig aften. 
                                                                                                                /Marlene og Vagn 

Foto: Sommergudstjenesten 



 

Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Foto: Masser af  lys i mørket 

 

Fantastisk Sankt Hans fest 2022 
 
Vi var heldige med det bedste Sankt Hans vejr man kan ønske sig.  
Rigtig godt musik af  Michelle Birkballe. Der blev sunget soul, rock, pop, og 
hun hjalp også med Midsommersangen i Shubidua versionen. 
 
Beboere, eksterne, pårørende, personaler og husets venner var alle mødt frem 
med smil og strålede om kap med solen. Alt det gav en helt fantastisk stem-
ning, og gjorde aftenen til en af  de bedste man kan ønske sig. 
 
Hele 16 frivillige var mødt frem for at bidrage til at gøre aftenen perfekt. De 
hjalp med at stille borde, stole, grill og boder frem, samt grille, sælge og servere, 
holde bålfadene i gang, hente øl og vand mm løbende, dele sange rundt, rydde 
op undervejs, styre Sankt Hans bålet, og det samtidig med at de bidrog til at 
stemningen var helt i top. Den hjælp er bare uvurderlig, og vi er dybt taknem-
melige for denne hjælp. Tak for hjælpen. 
 
Forstanderen Erik Morten Jensen bød velkommen til os alle, satte festen i gang, 
og holdt en rigtig fin båltale. 
 
Sikke en aften, en af  dem man tænker... den må da gerne blive ved til langt ind i 
natten.                                                                                                                                           

 Marlene og Vagn 


