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A N E M O N E N  

Anemonen ønsker jer alle rigtig 
glædelig Jul og godt nytår 2023 

Redaktionen: 
Marlene Lassen  
Strandvejen stuen    

Svenne Jensen 
Tapgruppen 
Frivilligkoordinator 
 

Redaktionen har redaktionsmøde hver tirsdag kl. 15.00. 

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. februar 
2023 

Aktuelle datoer i vinteren 2022-23 
 

Bestyrelsesmøde:  d. 28. februar. 
 

Brugerrådsmøde:  d. 01. december.        Borger-pårørenderåd: d. 14. december. 
 

Ferie eller lukkedage i AC: 27, 28, 29 og 30. 
 

Gudstjenester: flg. onsdage kl. 10.30 i AC´s biograf: d. 21. december, d. 18. januar 
og d. 15. februar.     
 

OBS!! D. 21. december er julegudstjeneste i Sct. Pauls kirke kl. 10.30 -11.30. 

Forsidefotoet: 
 

Fra tur til Saksild Strand Badehotel. Se artikel og billeder på side 4. h 
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Forstanderens hjørne 

Fra gammelt til nyt 
Ofte glæder vi os over at få noget nyt, især hvis vi har haft noget i forvejen som er nedslidt 
og nærmest ikke kan anvendes mere.  
Sådan er det også her på Stefanshjemmet. Vi glæder os til at få en ny mellembygning og det 
har vi gjort i mange år. Nu ser det ud til at det lykkes.  
Nogle har omtalt mellembygningen hvor aktivitetscenteret hører til, at det ligner et Ru-
mænsk børnehjem. Jeg ved ikke om det er et korrekt billede, men vi får sikkert alle et billede 
af  hvordan børn i Rumænien levede under kummerlige forhold. Knap så galt er det her, 
men det trænger voldsomt til en renovering. 
Vi er i fuld gang med planlægningen af  en større renovering. Vi kalder det fra gammelt til 
nyt. Vi kunne også kalde det ”fra skrot til slot”, men den titel er der andre der har patent på. 
 

Hvad er planen?   
Den 1. marts begynder restaureringen med at lægge nyt tagpap på, og herefter bevæger vi os 
igennem bygningen med nye vinduer, døre og meget mere.  Arkitekten er ved at færdiggøre 
de sidste detaljer, så vi kan være klar til et større udbud i januar måned, som håndværkerne 
kan byde ind på. 
 

100-års jubilæet 
Under hele planlægningen har vi haft som mål, at restaureringen skulle stå færdig til 100-års 
jubilæet den 14. september 2023. Vi har lovet hinanden at det skal stå færdig den 1. august 
2023. 
 

Pengene 
Hvor skal pengene komme fra? Vi har sparet 5 mill.kr. op, men restaureringen er noget dy-
rere end de 5 mill.kr. Derfor har vi påbegyndt en indsamlings kampagne. Her får alle mulig-
hed for at skænke en gave til Stefanshjemmets restaurering. Vi ved ikke om det lykkes, men 
nu er det sat i gang og der er allerede begyndt at komme donationer ind på mobilepay aktu-
elt er der kommet 2350 kr. Mon vi tør satse på 500.000kr.? 
Indsamlede midler er en del af  Stefanshjemmets DNA. Dette skønne sted lykkedes fordi 
der var mange der bidrog ved indsamlinger etc. Der fortælles om Bazar, tombola, lodsedler 
etc. Det indbragte en stor sum penge. Det kan vi glæde os over i dag.  

 
 
Har du lyst til at give en gave til Stefanshjemmet? 
Hvis du har lyst til at give en pengegave til Stefanshjemmet, så kan det nemt ske ved at sen-
de på mobilepay 763439 eller kontakt mig så hjælper jeg gerne.  
 

Advent og nytår – fra gammelt til nyt 
Vi er i adventstiden, juletiden og et nyt års begyndelse. Vi forlader det gamle og går ind i det 
nye. Advent indleder et nyt kirkeår, nytårsaften indleder et nyt år, hvor vi forlader det gamle. 
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Morten Jensen 
Forstander    
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Tur til Saksild strand badehotel 
 

Fredag d. 7. oktober besøgte vi Saksild strand badehotel. 
 

Henrik Voer, som er bestyrer af  badehotellet, havde en udstilling på Stefanshjemmets galle-
rigang i foråret. I den forbindelse holdt han et foredrag for os, og her inviterede han os alle 
sammen til kaffe og lagkage. 
 

Da vi ankom fik vi smørrebrød, som var bestilt hjemmefra, og efter frokosten fortalte Hen-
rik om stedets historie. Han fortalte spændende og levende om stedets op- og nedture. 
 

Efter frokost gik vi en tur i området. Det ligger rigtig idyllisk ved skov, strand og hav. Der er 
en badebro oppe fra stedet, og helt ud i vandet. Merete og jeg var helt ude på badebroen. 
Solen skinnede og vejret var så godt, at vi ”gad ikke” gå tilbage. 
 

Efter rundtur og turen på badebroen gik vi ind og fik kaffe, te og lækker æblekage. 
 

Og så gik turen hjem til Stefanshjemmet efter en rigtig dejlig dag. 
 

Tak til Henrik for en god oplevelse. 
 

         Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen stuen 
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Anne-Dorthe Wissing: 

Ny frivillig musiker 
 
Tirsdag d. 20. september fik vi en ny frivillig musiker, nemlig Freja. 
 

Freja studerer på musikkonservatoriet, og har allerede taget bachelor  og er nu godt i gang 
med kandidaten.  
 

Jeg synes at hun gjorde det rigtig godt, og jeg glæder mig allerede til mere. Freja spiller på 
flere instrumenter, og spillede første gang på vores flygel og hendes medbragte harmonika. 
Der var både fællessange, instrumentale numre og ønskenumre fra os på programmet.  
 

Hun gjorde det rigtig godt, og jeg glæder mig allerede til næste gang.. 
 

Det er planen at Freja kommer hver den sidste tirsdag i måneden og spiller og synger sam-
men med os til det globale tilbud.  
 

Freja kommer i øvrigt og spiller til Mortens aften sammen med et band. 
 
Venlig hilsen, Inge Lise, Strandvejen stuen 
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Mortens aften festen 2022 
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Mortens aften festen 2022 
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 Mortens aften festen 2022 
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Det var en aften der var helt lige så god, som i de gamle dage før Corona. 
 

Maden var god, og stemningen super. Vi hyggede os vist alle sammen. 
 

Der var også rigtig god tilmelding i år, og så var der rigtig mange gode frivillige hjælpere, 
som var med til at gøre aftenen god, tak for det. 
 

Vi var heldige med underholdningen. De var rigtig gode. Bandet bestod af  Freja, som i øv-
rigt lige er startet som frivillig på Stefanshjemmet. Det var et lille sats, for vi havde jo kun set 
og hørt Freja den ene gang. Hun havde sit band med denne aften, og det viste sig hurtigt at 
det var et godt valg vi havde taget. De var rigtig gode.  
 

Alt i alt en rigtig god aften, der gerne måtte have varet længere. 
 

Venlig hilsen Inge Lise, Strandvejen stuen. 

Mortens aften festen 2022 
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Afskedsreception for Susanne Munk 
 
 

Vi var vist mange der sad med en klump i halsen over at skulle tage afsked med Susanne 
efter de mange dejlige år sammen med hende. 
 

Susanne har jo været her i rigtig mange år, og udover at ha været fantastisk for os beboere, 
har hun været lige så værdifuld som kollega, og tillidskvinde for FOA´s medlemmer, og væ-
ret med i mange udvalg. Så hun har haft rigtig mange kasketter på. ( Det viste Merete også 
da hun holdt tale for Susanne ) 
 

Samtidig var det jo også en dag med smil over de mange gode minder, som vi kunne trække 
frem. 
 

Aktivitetslokalet var helt fyldt af  kollegaer, beboere og familie/venner, som var mødt frem 
for at ønske Susanne held og lykke på vejen. 
 

Der var velkomstdrink, øl og vand, kage, kaffe og chips, vi sang og hørte en masse flotte 
taler af  Erik, Maja og Merete, og Susanne holdt også en tale til slut. 
 
 

Jeg savner hende allerede. 
                                                                                                                       /Marlene 
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Tillykke med Fødselsdagen 

Kun for sjov og fødselsdagsliste 

"Far jeg ønsker mig ikke en ny playstation til Jul alligevel." 
- "Hvorfor dog ikke? Det har du jo plaget om hele året?"           
- "Ja, men jeg fandt en helt ny oven på klædeskabet i går."  
 
Hun var mor, og til jul fik hun en meget lækker rynkecreme af  sin datter. 
"Det er vel nok en flot gave!" sagde en af  vennerne, 
"Hvad har hun givet dig de andre år?"                                              
"Rynkerne!" svarede moderen.  
 
Oliesheiken købte nogle kostbare malerier kort før jul på en kunstauktion i New York. 
- Det bliver sandelig nogle flotte julegaver, sagde den imponerede kunsthandler. 
- Julegaver? fnøs sheiken. Hvad antager De mig for? Det er julekort!  

 
December:       Januar: 

03. Preben Dahl Pedersen , HG2   07. Lene Kristensen, HG2 

10. Michael Freund, Str. stuen    12. Karin Offenbach Rasmussen, Str.1 

11. Kim Trolle Kristiansen, Str.1   23. Jesper Perto Bendixen, AC 

         25. Dorota Oszust, Str. Stuen. 

         25. Elin Kyhl Svendsen, HG2 

 

Februar:                                                           Marts: 

07. Ulrik Kyster, HG1     05. Marlene R. Lassen, Str.  

09. Dikran Mosis Khachiq, HG1   07. Peter Kückelhahn, AC 

14. Harago M. Takou, HG2    13. Birgitte Lervig, Str. stuen 

         18. Inga Appelt, AC 

         18. Nick Sørensen, HG2 

         21. Søren Sandholt, HG2 



Det var en god tur, men lidt anderledes end vi plejer. I år fik vi ikke mad, som vi plejer, 
men dem der ville kunne selv købe. Vi kørte i busser, jeg kørte i egen bus sammen med 
Regina. Det var en hyggelig køretur. Regina havde i øvrigt købt slik, som vi spiste af på 
hjemturen. 
 

Ledelsen for Randers Storcenter gav en flødebolle, samt rigtig fine Goodiebags, da vi 
ankom. Der var rigtig mange gode og forskellige ting i. Tak for det. 
 

Vi var i rigtig mange forskellige forretninger, og der var god plads til kørestole. 
 
 

Det var en rigtig god Juletur, tak for det.                                     
    Venlig hilsen 

                                                                                                  Inge Lise, Strandvejen stuen.                                     

 

Stefanshjemmets blad  
Kig ind på Stefanshjemmets hjemmeside:          

www.stefanshjemmet.dk 

Foto: Masser af  lys i mørket 
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Årets Juletur gik til Randers Storcenter z 


