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Nyhedsbrev nummer 1

Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem.
Som noget nyt, har vi besluttet i Støtteforeningens bestyrelse, at foreningen skal udsende
et nyhedsbrev til medlemmerne et par gange om året. Nyhedsbrevet skal fortælle løst og
fast om dagligdagen og begivenhederne i - og omkring plejehjemmet og Støtteforeningen. Nyhedsbrevet udsendes nemmest som mail til Støtteforeningens medlemmer, hvorfor
jeg her skal opfordre alle medlemmer der har en mailadresse og som modtager dette nyhedsbrev i postkassen til at sende jeres mailadresse til ven@frederiksfriplejehjem.dk
Støtteforeningen har siden januar arbejdet intenst på at
opfylde plejehjemmets store
ønske om at få en handicapbus. Det er ikke uden en vis tilfreds fornemmelse, at vi nu
kan melde missionen udført.
Fredag den 20. juli, rullede
bussen op foran hovedindgangen til plejehjemmet, hvor
den blev modtaget og straks
taget i besiddelse af de
spændte beboere og et næsten lige så spændt personale.
Forud for den store dag var der sket følgende. Vi indledte projekt bus med at undersøge,
om bussen eventuelt kunne reklamefinansieres gennem et marketingsfirma, men besluttede efter et møde med det pågældende firma, at den løsning ikke var den rigtige her i
området. Vi besluttede derfor at prøve at gå fonds vejen. Vi havde konstateret via donationsoversigter fra de store fonde, at de velvilligt støtter denne slags initiativer. Vi skrev et
par ansøgninger og var så heldige, at en af fondene vendte tilbage med et tilsagn om
støtte. Så takket være en stor donation fra Tryg Fonden, bidrag fra medlemmer, erhvervsliv, plejehjemmets beboere og deres pårørende samt tilskud fra Støtteforeningens egne
midler, er vi nu i stand til at opfylde plejehjemmets ønske. Bussen overdrages officielt lørdag den 11. august, når plejehjemmet fejrer sin 1års fødselsdag. Dagen fejres med et arrangement på plejehjemmet fra klokken 11 til 13. Der vil blive budt på et mindre traktement i form af pølser serveret fra en ægte pølsevogn. Dertil er der mulighed for at få sodavand, fadøl samt kaffe og kage. Alle interesserede er velkomne.
Venlig hilsen...
John Andersen
Støtteforeningen
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