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8l-årige_HorryJensen er glod for ut være flyttct ind på det nye
triplejehjem, hvor hon meget possonde også hor indrettet sin
leilighBd med splintemyc mrbler.

{*;
Foruden den dollige notur ligo udon fordrran hor
friplelehjemmet også odskillige dyr ot bydqpå - hsrhilssrledsr

slogterrEdskober, dcr pryder en væ9.

Suzonno Holms på den ene ot to qeder.

r Vi

lever som
grever og baroner
9tgtiqr. Horry Jensen vor midt i ougust første indflytter på
friplejehjemmet i Frederiks, 0g hon §tortrives med ritvæie der.
PLEJEHJE]I
JeN Ped*rstergoord
iepo@vibo.gfolkeblod.dk
FREBEftgå§;

I månedeme op

til gik 87-årige Harry |ensen
rundt i sit hiem på Dalgasvei
og venlede på, at Frederiks

ilql

Fripleiehiem blev færdigt så
han kunne flyte ind
Og det kunne oggjorde
han den 14. august 2017 - to
dage efter, at han selv havde
været med til at klippe indvielsessnoten.
Forventningeme var store,
og de erbestemtblevet

ind-

fiiede. Han stortrives på det
nye plejehiem - i sin lejlighed, med de øwige beboere
og ikke mindst personale!
som han roser til skyeme for
deres hjælpsomhed og gode
humør. Der erplads til både
alvorlig snalg lorm - og til at
give hinanden noget "røg".
Forpleiningen er bestemt
heller ikke at kimse ad, m&

nerhan:

-J

- Vi lever nærmest som
grever og baroner, siger han
- med særlig henvisning til
maden, som både er god og
gammeldags - og som laves
helt Iia bunden i plejehjemmets eget køkken.
- Det er noget helt andet,
end da jeg boede alene og
mest levede af færdiglavet
fiostmad lfa supermarkeder. Det blev lidt ensformigt i
længden, siger Harry Jensen,

- Det var et choh og ieg
var langt nede. Her harieg
fået mod på tilværelsen igen
- selv om jeg har et dyk ind i
mellem, siger Har4r fensen,
der er helt iindsfiisk men &sisk er præget af, at han har
Parkinsons Sygdom.
Har bor nu i fiiplejehjemmets leilighed 2 - en to-værelsesbolig med nyanskaffe-

de møbler.
- Da ieg skulle fl1.tte, sagde

min datter til mig: "du kan

kan godt købe dig nogle nye
møbler, for du har råd ril
det", og det gjorde ieg så, siger Harry]ensen med et smil
på Iæben.

llonge bsstgende

GIRNr HAVE
BADi NOGEI
OAI414ILT OG
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TILAI HÆNGI
SAI'1I,IiN
SUZANIIEHETIIS,
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I hser, han flyttede fi-a på
Dalgawei, bor nu afet af
hans seks bømebørn, som
hans tre bøm har begmstiget ham med. Oldebøm har
han også seks styk al

Alle "efterkommere" er
flinke til at besøge ham, selv
om de bor lidt rundt om-

lring i Jylland. Og sådan er
det generelt for beboeme på
fiiple jehiemmet, fortæller leder Suzanne Helms.
- Vi har rigtig mange besøgende. Jeg troede, at det ville
tage lidt af efter den første
tid, men det er forlsat, siger
hun.
Det er ikke bare pårørende til de 24 beboere, men
også en masse fi:ivillige og

næsten 65 års ægteskab.
Hans kone faldt pludselig
død om, og detvar både meget tdst og en stor omvælt-

andre lokale beboere, der
kigger forbi. Og det er aitså
helt i tnåd med, at Frederik
Friplejehjem geme vil være
et åbent sted med stor tilknytning til det omgivende

ning:

lokalsamfund.

derblev alene sidste år - efter

alrlrrlrl

- Vi har også mange, der
bare går en tur rundt om
plefehiemmet, og hver dag
kommer der bøm cyklende
for at se til vores høns og geder, siger lederen, mens hun
tager folkebladet med på en

rundturudenfor.
lfutte og Bn hund
Det er i øwigt ikke kun udenfor, ple jeh jemmet holder
dyr. Plejehiemmet hil ro fælles-katte, Felix og Hr. Mortensen, og derudover har en

beboer egen kat, mens en
anden er flyttet ind med sin

hund.
Kæle- oghusdyr er en dil
af at skabe en hjemlig stemning - at fiipleiehiemmet
skal være så lidt institutions-

agtigt som muligt.
Noget andet er den §/siske
indretning med mange dagligstueagtige rum. Her er der
både gamle billeder på væggen og nyere kunst hængende og stående. En del afværkeme er begået og udstiller af
lokale fritidskunsmere, som
der er en del afi Frederik og

omegn.

.

llyt og gommelt
Beboeme har også selv medbmgt en del til fællesskabel
Som 87-fuige Hilda Petersen, hvis nu afdøde mand
var iwig jæger. Hun har til
vægpynr bidraget med nogle opsatsel, lige som hun i til
væggen i en opholdsstue har
skænket nogle slagteredskaber, der en gang tilhøn
hendes for længst afdøde srrigerfar.
- Vi vil geme have både
noget gammelt og noget
nlr - og 6 det ril ar hænge
sammen, forklarer Suzanne Helms, der også er meget
glad for, at det er lykkedes at

udnyce forhallen til andet
end bare et gennemgangsrum- Her erblandt etbøm&
hjøme med en blanding af
gamle og nye legesager og et
flot akvarium at kigge på.
Æt i alt er Frederik Fripleiehiem kommetgodt i gång...
Eller som Harry lensen si-

ger
-

Vi har det vældiggodtl

YI9ORG sTITTS FOLXEBLAD
LøRDA6 T. OKTOBER 2017

RUNDT OM VIBOR.G 35

)rudel

en sti heleveicn rundt om bygningerne hor Frsderiks
ipleiehiem mosser ol udsndrc ophol&steder.

Friplejehiemmet hor mosserofsmå hyggokroge. I h0llen blondt
ondet donne, hvor besrgende btrn kon muntre sig msd både nyt
og gommelt leget r.

l10n kon også værc inde, selv om mon er ude. 0mngeriet
uden for indgongen lungercrsom en slogs udestue.
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ederiks Fripleiehjem hor odskillige, hyggelige fællesrum, hvor"dogligstue"-stemningen dominerer både i og

uftn torsPisetidBrne. Foto: llorten

DuBholm

