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Nyhedsbrev 2020 
 
Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem… 
 
Det er et mærkeligt år, der nu går på hæld. Siden starten af marts måned, har store dele af sam-
fundet og vores normale liv nærmest ligget stille på grund af Covid-19. Fester og sammenkomster i 
større målestok har det ikke været muligt at gennemføre grundet smittefaren.  
 
For Støtteforeningens vedkommende har det betydet, at planlagte arrangementer er sat på 
standby og at al yderligere planlægning ligeledes er stoppet. Vores kontakt til plejehjemmet er fo-
regået pr. mail for ikke at risikere at bringe smitten indenfor dørene.  
 
Selvom den fysiske kontakt til plejehjemmet har været afbrudt, har vi alligevel lykkedes med at give 
et par pift til hverdagen. Byens Kagemand gav kage til kaffen i april. Støtteforeningen markerede 
Dronningens fødselsdag med at give Othello lagkage, hvilket faldt i god jord. Vi fejrede plejehjem-
mets fødselsdag i august med at give ”bobler” og lagkage til beboere og personale, det var jo 
desværre ikke muligt at invitere gæster til kaffebordet, men jeg tror, at det blev en god fødselsdag 
alligevel.  
 
Hvis man følger Frederiks Friplejehjem på Facebook, bliver det hurtigt tydeligt, at trods svære tider, 
så blomstrer initiativerne i hverdagen. Når man på billederne ser beboernes glade smil, er der ingen 
tvivl om, at Frederiks Friplejehjem er et godt sted at bo. 
 
På generalforsamlingen i februar blev det nævnt, at et af årets helt store ønsker ville være en bål-

hytte til at nyde udendørslivet 
i. Forskellige arrangementer 
på plejehjemmet har tidligere 
vist, at beboerne er glade for 
at opholde sig og spise uden-
dørs, når blot vejret er til det. 
Som det fremgår af billedet, 
er bålhytten - den lyse byg-
ning til venstre i billedet - nu 
færdig, jeg ved, at den alle-
rede er blevet afprøvet i prak-
sis og jeg ved også, at den er 
fundet i orden. Nu afventes 
bare forårets og sommerens 
ankomst med lune aftner, så 
der for alvor kan komme gang 
i udendørslivet igen. 
Støtteforeningen har igen i år 

sat 2 juletræer op ved plejehjemmet, det store ud mod Trehusevej og et mindre på den anden side 
af plejehjemmet. Vi håber på den måde at være med til at bringe lidt mere lys ind i denne mørke 
tid. 
 
Den årlige generalforsamling i Støtteforeningen planlægges afholdt, torsdag den 25. februar klok-
ken 19 i Seniorhuset i Karup. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før. 
 
Jeg vil gerne slutte dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår med tak for i år. Bestyrelsens bedste julegave vil være, at I også vil 
støtte os næste år med et medlemskab af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem. 
 
Venlig hilsen 
John Andersen, formand 


