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Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem… 
 
2021 har – indtil nu – været et me-
get stille år set gennem Støttefor-
eningens briller. Corona epidemien 
har betydet, at det ikke har været 
muligt at lave nogen form for ar-
rangementer eller yde nogen form 
for adspredelse for beboerne på 
Frederiks Friplejehjem. Det er vi rig-
tig kede af, men restriktionerne på 
grund af smittefaren, har ikke væ-
ret til at komme uden om. De 
stramme retningslinjer har så på  

den anden side, været med til at 
sikre at smitten er blevet holdt helt 
ude af plejehjemmet. Det skal vi vist 
bare være glade for. Af de mange 
opslag på Facebook fremgår det 
imidlertid tydeligt, at selvom der har 
været begrænsninger i adgangen 
til plejehjemmet, så er det alligevel 
lykkedes for personalet at give be-
boerne en mængde gode oplevel-
ser – og mange tak for det. 
 

Selvom Corona epidemien har sat en midlertidig stopper for mange ting i samfundet om-
kring os, så har tiden dog ikke stået stille på Frederiks Friplejehjem. Sidste år blev bålhytten 
færdig, indviet og taget i brug. Her i foråret er der lagt nyt dække af flis og bark i gedefol-
den og der er her på det seneste lagt ny flisebelægning på et areal ud mod Trehusevej. 
På dette areal er der lavet en udendørs træningsafdeling. Der er opstillet en række red-
skaber, som skal være med til at forbedre beboernes balanceevne og motorik. Vi håber 
på masser af godt vejr og ønsker beboerne rigtig god fornøjelse med træningen. 
 

Støtteforeningens generalforsamling - som skulle have været afholdt i februar - har vi væ-
ret nødt til at udsætte grundet forsamlingsrestriktionerne. Med de seneste udmeldinger fra 
myndighederne og politikerne in mente, ser det nu ud til, at det igen bliver muligt at for-
samles i større målestok både ude og inde. Vi har derfor besluttet at afholde den forsin-
kede generalforsamling torsdag den 26. august klokken 19:00 i Seniorhuset i Karup Vi hå-
ber at I har lyst til at deltage. 
 

Jeg vil slutte dette nyhedsbrev med at ønske jer alle sammen en rigtig god sommer. 
 


