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sognepræst else kaag bjerg folader stoholm-kobberup Pastorat 
efter godt syv år som fastansat den 1. september. arkivfoto: 
Jens ingolf Nørgaard
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Stoholm: Stoholm skal have 
ny sognepræst. 

Den nuværende sogne-
præst Else Kaag Bjerg be-
gynder den 1. september i en 

ny stilling som sognepræst i 
Bedsted Thy - en fjerdedel af 
stillingen rummer også vir-
ket som diakonipræst i Syd-
thy Provsti.

55-årige Else Kaag Bjerg 
har været sognepræst i Sto-
holm og Kobberup Pastorat 
i årrække. 

Hun fik sit første embe-

de som nyuddannet sogne-
præst i et vikariat i Stoholm 
og Kobberup Pastorat i 2010, 
og blev fastansat i stillingen i 
foråret 2011.

Hun er oprindeligt uddan-
net socialpædagog på Dia-
konhøjskolen og har inden, 
hun blev sognepræst i Sto-
holm arbejdet med udsatte 

mennesker i både Danmark 
og Afrika - blandt andet fem 
år i Tanzania som en del af et 
AIDS-hjælpeprogram under 
den Lutherske Kirke.

Der vil blive holdt en af-
skedsreception søndag den 
26. august efter gudstjene-
sten i Stoholm Kirkecenter, 
oplyser Else Kaag Bjerg.

Stoholm skal have ny præst
Sognepræsten i Stoholm og Kobberup Pastorat, Else Kaag bjerg, skal til en 
ny stilling som sognepræst og diakonipræst i Sydthy per 1. september.

frederiks friplejehjem fejrede lørdag sin et-års-fødselsdag med 
et åbent hus-arrangement, og det trak mange gæster til - ude 
som inde. Privatfoto

frederiks friplejehjem blev sidste år indviet en augustdag i 
regnvejr, og under fejringen af et-års-fødselsdagen var luften 
også fugtig ind i mellem. arkivfoto: Morten dueholm

FødSelSdag
Jens Peder Østergaard  
jepo@viborgfolkeblad.dk

FrederiKS: Friplejehjemmet i 
Frederiks fejrede forleden sin 
første fødselsdag ved at invi-
tere til åbent hus, hvor der 
var gratis kaffe, kager, pølser 
og kolde drikke til gæsterne.

Nogle af disse havde gaver 
med, og særligt en vakte glæ-
de og opsigt: Friplejehjem-
mets støtteforening over-

drog officielt den minibus, 
som plejehjemmet allerede 
forinden havde haft på prøve 
i nogle uger. Og haft glæde af.

almindeligt kørekort
Bussen - en Fiat Ducato - har 
plads til ni passagerer, heraf 
to i kørestol, og det er net-
op sådant et køretøj, friple-
jehjemmet har brug for til 
både udflugter og småture 
rundt i omegnen med bebo-
erne. 

Som chauffør behøver 

man blot almindeligt køre-
kort, og det betyder, at en 
stor del af personalet kan og 
må køre den.

John Andersen, formand 
for Frederiks Friplejehjems 
støtteforening med omkring 
430 medlemmer, fortæller, 
at plejehjemmets ledelse og 
bestyrelse allerede kort efter 
indvielsen ytrede ønske om 
at få en bus. I begyndelsen af 
dette år gik støtteforeningen 
så for alvor i gang med at for-
søge at skaffe pengene.

Det lykkedes altså - med 
Trygfonden som den store 
bidragyder. Men mange an-
dre spædede også til - blandt 
andre støtteforeningen selv, 
diverse lokale firmaer og en-
keltpersoner, heriblandt ple-
jehjemmets beboere og på-
rørende.

Stor opbakning
Fia Ducatoen blev erhvervet 
for 205.000 kroner, og selv 
om den har rundet de fem år, 
skulle der gerne være mange 

år og mange kilometer tilba-
ge i den, mener John Ander-
sen, som oplyser, at kilome-
tertælleren står på beskedne 
28.000.

Både udvendigt og ind-
vendigt fremstår bussen da 
også flot, og trods det blan-
dede lørdagsvejr under fød-
selsdagsfejringen blev den 
da besigtiget af de mange gæ-
ster, der dukkede op.

Interessen for og opbak-
ningen til Frederiks Fripleje-
hjem er fortsat stor, hvilket 

både åbent hus-fremmødet 
og busgaven jo er udtryk for.

- Vi var jo lidt spændte på, 
at det nye, store og moderne 
Banebo-plejecenter i Viborg 
ville få en indflydelse i nega-
tiv retning for os, men det 
er der ikke noget, der tyder 
på, siger Kai Hesselberg, for-
mand for Frederiks Fripleje-
hjem.

Alle 24 boliger er beboede, 
og der er for øjeblikket ni på 
venteliste for at komme ind 
på plejehjemmet.

Nu er de også godt kørende 
på friplejehjemmet
Frederiks Friplejehjem fik i et-års-fødselsdagsgave opfyldt et stort ønske: en minibus, som 
støtteforeningen med hjælp fra blandt andre trygfonden har skaffet.

trygfonden er den store bidragyder til frederiks friplejehjems nye bus. På billedet overrækker benny kirkegaard (t.h.) fra fonden en 
check på 100.000 kroner til John andersen, formand for friplejehjemmets støtteforening. Privatfoto
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