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Det begyndte med første spadestik og jordarbejde før sommerferien. Men nu er 
der for alvor kommet fart i det store nybyggeri på Trehusevej.

»Skønt at se det 
hele tage form«
Folkene bag det kommende Frederiks Friplejehjem roser den store 
lokalopbakning og glæder sig over, at resultatet nu viser sig efter hårdt 
forarbejde. De ser det som et eksempel på, at byen er i udvikling. 

PLEJEHJEM
 
 
 
Af Jens Peder Østergaard

jepo@viborgfolkeblad.dk

FREDERIKS: »Efter to et halvt 
års forberedelser er det dej-
ligt at se byggeriet tage form,« 
lyder det fra næstformand 
Svend Jørgensen.

Folkebladet har sat ham 
og formand Gregers Laiga-
ard stævne på pladsen, hvor 
håndværkere efter forudgåen-
de jordarbejde er ved at støbe 
og sætte fundamentet til det 
kommende Frederiks Friple-
jehjem.

Det er første halvdel af byg-
geriet af 24 boliger med tilhø-
rende faciliteter, der bogstave-
ligt tegner sig i sandet, som er 
lagt ud efter fjernelse af en del 
muld.

Men selv om det er blevet 
lettere at forestille sig bygnin-
ger og boliger på den tidlige-
re så bare mark, går der end-
nu cirka et år, før plejehjem-
met kan tages i brug. Men det 
er ikke den værste ventetid. I 
hvert fald ikke for bestyrelsen, 
støtteforeningen og andre in-
volverede. For nu ved de, at det 
bliver til noget.

»Det har da været op ad 
bakke nogle gange, og vi blev 
jo forsinket undervejs. Der var 
usikkerhed om finansierin-
gen, og så måtte vi vente en 
omgang på at få del af fripleje-
hjemskvoten, fordi den kom-
munale lokalplan ikke var på 
plads, da vi søgte første gang,« 
forklarer Gregers Laigaard, der 
satte det hele i gang for snart 
tre år siden.

»Stik-i-rend-dreng«
Ideen fik han, da han som mu-
sikant var inviteret til at spille 

på friplejehjemmet i Klejtrup.
»Der var masser af liv og 

glæde, og jeg tænkte ved mig 
selv: hvis jeg en gang skal på 
plejehjem, så skal det være så-
dan et sted,« siger han.

Kort efter holdt han et in-
formationsmøde, og snart ef-
ter brændte også en række an-
dre lokale mennesker - heri-
blandt ægteparret Hanne og 
Svend Jørgensen - for sagen.

Mens Hanne fungerer som 
sekretær for friplejehjemsbe-
styrelsen, er Svend Jørgensen 
næstformand og »stik-i-rend-
dreng«, som han formulerer 
det.

Det indebærer nu blandt 
andet at være bestyrelsens 
byggeansvarlige og den, der 
deltager i de løbende byg-
gemøder. Meget oplagt i og 
med, at Svend Jørgensen før 
sin nu aktive pensionisttilvæ-
relse i mange år var indehaver 
af Frederiks Tømmerhandel 

med byggemarked.
Frederiks Friplejehjem skal 

blandt andet sikre, at borgere 
fra den gamle Karup Kommu-
ne kan få en lokal plejehjems-
plads. Men også at de kan få en 
anderledes tilværelse, end der 
typisk tilbydes på de kommu-
nale plejehjem.

»Vi appellerer jo til dem, der 
gerne vil bo tæt på naturen, 
som de får lige uden for vindu-
et og døren. Men det skal jo og-
så være et leve-bo-miljø, hvor 
alle, der kan og vil, eksempel-
vis kan deltage i madlavnin-
gen,« siger Gregers Laigaard.

»Ja, og vi får også høns, der 
skal ses til og fodres, og en fold 
med geder, så der bliver noget 
at gå ud at kigge på,« supplerer 
Svend Jørgensen.

Selv gøre noget
Begge d’herrer ser realiserin-
gen af friplejehjemmet som 
et eksempel at man ved lokal 

ildhu, sammenhold og ved-
holdenhed kan opnå noget, 
som ellers næppe være sket, 
hvis borgerne blot ventede 
på, at kommunen eller andre 
offentlige instanser gjorde no-
get.

»Hvis man vil have, at der 
skal ske noget, må man selv 
gå forrest,« siger Gregers Laiga-
ard - der jo i parantes bemær-
ket ellers selv er byrådsmed-
lem i Viborg Kommune.

Svend Jørgensen har og-
så tidligere haft noget med 
»kommunen« at gøre, idet han 
for en del år siden var borgme-
ster i daværende Karup Kom-
mune.

Han ser plejehjems-pro-
jektet som et led i at få vendt 
den centraliserings-tendens, 
som hele samfundet har væ-
ret præget af i årtier.

»Det har jo været som om, 
at alt skulle samles i de store 
købstæder - nærmest som for 

200 år siden,« mener han.

30 ansatte
Frederiks Friplejehjem opfø-
res på en cirka 1,5 hektar stor 
mark/naturgrund på Trehu-
sevej - ved siden af præstebo-
lig/kirkecenter og overfor Fre-
deriks Skole. Selve byggeriet 
bliver på knap 2100 kvadrat-
meter - fordelt på 24 boliger og 
fællesarealer. Dertil kommer 
blandt andet servicearealer.

Sammen med anlæg af par-
keringsplads og udenomsare-
aler er det hele beregnet til at 
koste 42 millioner kroner, 
som fortrinsvis kommer loka-
le håndværksfirmaer til gode.

Frederiks Friplejehjem reg-
ner med at beskæftige om-
kring 30 ansatte. Men frivil-
lige vil fortsat komme til at 
spille en rolle i forhold til at få 
tingene til at køre og til, at be-
boerne kan få en så god tilvæ-
relse som mulig.
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»
Vi appellerer jo til dem, der gerne vil bo tæt på 
naturen, som de får lige uden for vinduet og døren.

GREGERS LAIGAARD, formand for Frederiks Friplejehjem.

Set fra oven 
tegner fripleje-
hjemsbyggeriet 
i Frederiks sig 
nu tydeligt midt 
i det grønne 
- og alligevel 
med nærhed 
til blandt andet 
kirkecenter og 
skole. Foto: Mor-
ten Dueholm

Svend Jørgensen (t.v.) og Gregers Laigaard glæder sig over, at drømmen om 
et friplejehjem i Frederiks endelig er på vej til at blive til virkelighed.

Fundament og ruminddeling bliver stadig mere syn-
ligt på den store mark, hvor plejehjemmet opføres. 


