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tirsdag 23. jaNaUr
6.00-8.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne,
Frederiks.
15.00-17.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne,
Frederiks.
19.00: ”Vinterbrødre”, Karup
Bio.
20.00-22.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne,
Frederiks.

oNsdag 24. jaNUar
8.00-10.00: Åbent i svømmehallen, Alhedehallerne,
Frederiks.

19.00: ”Vinterbrødre”, Karup
Bio.
20.00-22.00: Åbent i svømmehallen (stilleaften), Alhedehallerne, Frederiks.

Møldrup

Plejehjem

19.00-20.00: Syng medarrangement i Låstrup. Kulturcenter Værestedet.

jepo@viborgfolkeblad.dk

oNsdag 24. jaNUar
14.00-17.00: Åbent på Skals
Lokalhistorisk Arkiv. Kildedalscenteret.
19.00: Sangstafet. Skals
Sognehus.

Sangaften

suzanne Helms, der var med
i opbygningen og nu er leder
af frederiks friplejehjem,
indleder torsdag sangaftenen
i galleri Præstegaarden.
arkivfoto: Morten dueholm
sangaftenen. Det er i tidsrummet 18.30-19.00.
/jøp

officielle

Medlemsmøde
i "danmark"
KREDS 1:
Viborg og Silkeborg kommuner.
Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30 i
ARENA MIDT, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup.
På mødet skal der vælges 5 repræsentanter
og op til 5 suppleanter.
Se dagsorden m.v. i d-nyt nr. 4/2017. (Husk gyldigt medlemsbevis: F.eks. kvitteret indbetalingskort, oversigt fra
Betalingsservice eller udskrift fra dit-danmark.dk).

Afdeling Midt- og Vestjylland
Fonnesbechsgade 3
7400 Herning
Tlf. 70 10 90 70

Frederiks Friplejehjem har haft uanmeldt tilsynsbesøg fra kommunen, og den
samlede bedømmelse af forhold og trivsel er: "særdeles tilfredsstillende".

tirsdag 23. jaNUar

plejehjemsleder
indleder fællessang
freDerikS: På torsdag, den
25. januar, går Galleri Præstegaarden i Frederiks med
Lisbet og Ole Mølgaard
som værtspar i gang med
en ny række sangaftener.
Sangaftenen begynder
som sædvanligt klokken
19.30 og slutter cirka 21.15.
Denne gang er det leder Suzanne Damgaard Helms,
Frederiks Friplejehjem,
der indleder og foreslår en
række fællessange. Suzanne Helms vil blandt andet
fortælle om det næsten nye
friplejehjem og de værdier,
hjemmet er baseret på.
Også på torsdag holder
Lisbet Dalgaard Mølgaard
åbent i sit atelier forud for

fine karakterer
til nyt friplejehjem
jens Peder Østergaard

freDerikS: Frederiks Friplejehjem er kommet godt i
gang siden åbningen den 14.
august sidste år.
Ikke alene kunne plejehjemmet efter kort tid melde om fuldt hus med beboere i samtlige 24 plejeboliger.
Friplejehjemmet kom også
særdeles godt i gennem det
første, uanmeldte tilsynsbesøg fra Viborg Kommune.
Besøget fandt sted i december, og efterfølgende lyder den samlede vurdering,
at forholdene på det nye plejehjem i Frederiks er "særdeles tilfredsstillende".
De to udsendte tilsynsfolk
konkluderer, at "Frederiks
Friplejehjem er et meget velfungerende plejehjem, hvor
lederen (Suzanne Helms red.) sammen med engagerede og fagligt kompetente
medarbejdere sikrer beboerne god pleje og omsorg".
Videre hedder det, at "beboerne er yderst tilfredse
med og trygge ved forholdene", og at der "hersker en god
og hjemlig atmosfære" med
"fokus på fællesskab og et aktivt hverdagsliv".
Tilsynet giver også gode

lørdag den 12. august 2017 indviede 87-årige Harry jensen som den første beboer frederiks
friplejehjem, som er kommet særdeles flot ud af starthullerne. arkivfoto: Morten dueholm
karakterer til de fysiske rammer, der betegnes som "meget indbydende og velegnede".
Endvidere får den skriftlige dokumentation - den skal
der jo også være styr på - karakteren "særdeles tilfredsstillende".

thyra frank på besøg

I forhold til hverdagslivet
fortæller beboerne om, at de
bliver tilbudt at deltage i for-

skellige aktiviteter, arrangementer og udflugter. Men også at de efter evner og lyst kan
være med i en masse praktiske gøremål - fra at skrælle
kartofler til at fodre gederne
uden for og tage med pedellen på genbrugspladsen.
Maden, som laves fra bunden i eget køkken, er beboerne godt tilfredse med, og de
beskriver måltiderne som
"hyggelige".
En del af hverdagslivet er

også, at plejehjemmet ofte
får besøg udefra. I november havde Frederiks Friplejehjems et prominent et af
slagsen, idet ældreminister
Thyra Frank (LA), der jo selv
blev landskendt som leder af
friplejehjemmet "Lotte" på
Frederiksberg, var forbi.
Ifølge tilstedeværende var
ministeren begejstret for det,
hun så og hørte, og ønskede
alt godt for hjemmet i Frederiks og dets beboere.

Ny formand for friplejehjemmet i Frederiks
Plejehjem

freDerikS: Friplejehjemmet
i Frederiks har skiftet formand - og i nogen grad bestyrelse.
Som formand har Kai Hesselberg, Frederiks, afløst Gregers Laigaard, Grønhøj. Skiftet er helt udramatisk, fortæller Gregers Laigaard, der
er gået helt ud af bestyrelsen for det plejehjem, som
han selv var initiativtager til
at få etableret for fire-fem år
siden.
- Nu er plejehjemmet jo
kommet godt i gang. Jeg er
nok mere igangsætter end
til drift. Desuden har jeg en
del andre bolde i luften. Men
jeg står da til rådighed for bestyrelsen, hvis der er brug for
mig, siger han.
Gregers Laigaard understreger, at han "er helt tryg
ved" at have overladt posten
til Kai Hesselberg, der har
været med i bestyrelsen for
Frederiks Friplejehjem i et

par år - det seneste halve år
som næstformand.
61-årige Kai Hesselberg,
der afløser den jævnaldrende Gregers Laigaard, er pensioneret major i flyvevåbnet.
Sammen med sin familie hustru og tre nu voksne børn
- har han boet i Frederiks siden 1977 og på forskellig vis
været engageret i lokalsamfundet gennem blandt andet
skole og diverse foreninger.
Den nye formand lægger vægt på, at friplejehjemmet fortsætter i samme gode
spor, som det er begyndt i, og
at det fortsat lever op til sit
overordnede værdigrundlag
om, at det skal være et godt
sted at være beboer, et godt
sted at arbejde og et dejligt
sted at besøge.
- Vi synes jo med den nye
tilsynsrapport, at vi er godt
på vej, siger han.
Som næstformand for friplejehjemmet er Kai Hesselberg blevet afløst af Christian
Bräuner, Frederiks, der kom i

61-årige kai Hesselberg er ny formand for frederiks
friplejehjem. han har afløst gregers laigaard. Privatfoto
bestyrelsen sidste år.
Foruden Gregers Laigaard er også Inge Marie Aksglæde, Skelhøje, gået ud af
bestyrelsen. De er blevet afløst af Frank Larsen, Karup,
og Else Marie (Mie) Jensen,

Frederiks.
Desuden sidder Kirsten
Christensen, Frederiks, i friplejehjemmets bestyrelse.
jøp

