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Nyhedsbrev nr. 2 - 2018
Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem…
I første halvdel af august måned fejrede Frederiks Friplejehjem 1års fødselsdag. Det blev
en god dag med over 100 gæster. Der blev trakteret med kaffe og kage, med pølser direkte fra en lejet pølsevogn samt øl og sodavand. På dagen fik Støtteforeningen overrakt
en stor check af Tryg Fonden. Checken var på ikke mindre end 100.000 kroner. Disse
penge, og de penge som I - medlemmer - støttede med, samt bidrag fra erhvervslivet
gjorde det muligt for Støtteforeningen at give friplejehjemmet en fødselsdagsgave som
har skabt meget glæde blandt beboerne, nemlig en handicapbus. Bussen har betydet at
personalet har kunnet give beboerne en serie af gode oplevelser på små og større ture
rundt i lokalområdet hen over sensommeren og efteråret. Det har været en stor fornøjelse
at se de mange billeder og opslag på Facebook fra disse udflugter.
Nu er der nok nogle af jer der kan huske, at vi i invitationen til indvielsesfesten i 2017 skrev,
at hvis man ønskede at give en indvielsesgave til friplejehjemmet, så ville det være en god
ide at indsætte et beløb på Støtteforeningens donationskonto. Friplejehjemmet havde –
og har stadigvæk et stort ønske om at få en duo-cykel, altså en cykel til to personer, hvor
man sidder ved siden af hinanden. Mange af jer valgte at følge opfordringen, og der kom
et flot beløb ind til formålet. Nu er en sådan elektrisk duo-cykel ret kostbar, så det blev
nødvendigt at Støtteforeningen skulle lægge et større beløb til af øvrige midler. For ikke at
blokere for anskaffelse af bussen ved at have brugt for mange penge på en cykel, besluttede vi at udskyde købet af cyklen til buskøbet var effektueret. Da det indsamlede beløb
til køb af cykel, står urørt i Sparekassen og vi har kontingentmidler til rådighed, er jeg sikker
på, at cyklen bliver bestilt til levering til foråret.
I oktober – og nu igen i december har der været ”Landsbykaffe” på plejehjemmet. Arrangementet som i al sin enkelthed går ud på, at ældre over 75 år inviteres på kaffe og underholdning et par timer, ca. en gang i kvartalet. Hvis man har lyst til at deltage, kan man
tilmelde sig på telefon 61315346. Telefonen er åben om tirsdagen fra klokken 9 til 11. Arrangementet denne gang bød på kaffe og kage, gløgg og æbleskiver, fællessang og musik
og ikke mindst pakkespil. Det var vældig hyggeligt, og snakken gik godt rundt om bordene.
Støtteforeningen afholder den årlige generalforsamling i Seniorhuset i Karup, mandag den
25. februar klokken 19:30. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Jeg vil slutte dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer og deres familie en rigtig
GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR med stor tak for 2018 og på gensyn i 2019.
Med venlig hilsen…

John Andersen
Støtteforeningen for
Frederiks Friplejehjem
CVR: 35 74 55 05
http://www.frederiksfriplejehjem.dk
Mail: ven@frederiksfriplejehjem.dk
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