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Efter års hårdt arbejde for et plejehjem i byen, kunne 87-årige 

Harry Jensen lørdag erklære Frederiks Friplejehjem for åbent og 

samtidig lade sig indlogere som plejehjemmets første beboer.

Harry åbnede Frederiks 
Friplejehjem 

87-årige Harry Jensen kunne lørdag erklære Frederiks Friplejehjem for åbent. Foto: Morten 
Dueholm 
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Frederiks: 24 boliger, fælles 
spisekøkken, aktivitetsrum, 
pejsestue, opholdsstuer, 
gedefold og hønsehus. Det hele, 
plus en blå løber, var parat, da 
Frederiks Friplejehjem skulle 
åbnes lørdag.

Åbningsreceptionen var flyttet 
indenfor i ly af regnvejret, og det 
nye plejehjem blev fyldt godt op, 
da mange var mødt op for at 
tage godt imod Frederiks' nye hjemsted for ældre. Bestyrelsesformand 
Gregers Laigaard bød sammen med John Andersen, der er formand i 
støtteforeningen bag friplejehjemmet, velkommen, inden 87-årige 
Harry Jensen kunne klippe snoren over og erklære Frederik 
Friplejehjem officielt åbent.
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Harry Jensen har boet i Frederiks siden 1956, hvor han kom til for at 
arbejde på flyvestationen i Karup. Senere har han arbejdet som kasserer 
i Frederiks Andelskasse. Nu bliver han den første beboer på Frederiks 
Friplejehjem. Han er glad for, at det for ham er blevet muligt at bo på 
plejehjem i sin egen by.

- Det er helt sikkert. Det er meget dejligt at kunne blive her i Frederiks, 
siger han.

- Og det var en meget stor ære for mig at få lov til at åbne 
plejehjemmet, tilføjer Harry Jensen.
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Ifølge plejehjemmets bestyrelsesformand, Gregers Laigaard, er der god 
grund til at fejre åbningen.

- Det er fantastisk. Nu kan de gamle blive i deres lokalsamfund, og det 
er alfa og omega. Derudover skaber friplejehjemmet jo også 30 
arbejdspladser i Frederiks. Det er godt, at der sker noget i 
lokalsamfundet, siger bestyrelsesformanden.

Gregers Laigaard glæder sig også til, at det er lykkedes at lave et 
projekt for hele den gamle Karup Kommune.

- Det her er det første projekt, hvor den gamle Karup Kommune står 
sammen. Førhen har det været individuelt i de enkelte byer omkring 
eksempelvis halbyggeri. Men det her er et samlet projekt, som, jeg 
synes, viser, at vi skal stå sammen i fremtiden, siger han.

Formanden for støtteforeningen, John Andersen, udtrykte den samme 
glæde i sin tale til forsamlingen:

- Det her hus har så mange arbejdet for så længe. Jeg synes, det er 
fantastisk, hvad vi kan, når vi står sammen i den gamle Karup 
Kommune.

John Andersen retter en tak til de sponsorer og frivillige, der har været 
med til at gøre plejehjemmets åbning mulig. Støtteforeningen vil i 
fremtiden hjælpe bestyrelse og personlae med at skabe de bedst 
mulige betingelser for beboerne på Frederiks Friplejehjem.

Selvom Gregers Laigaard gerne ser mange lokale beboere på 
friplejehjemmet, er beboere udefra på ingen måde ekskluderet. 
Allerede nu opererer plejehjemmet med en venteliste.

- Jeg håber, når man ser på den popularitet, der allerede har været, at 
Frederiks Friplejehjem kan være et eksempel på, hvordan de ældre 
gerne vil bo, siger han.
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