
 
 

   Frederiks den 19. december 2021 
 

Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem… 
 

 

2021 går på hæld. Et tilbageblik på året levner et indtryk af endnu et år i skyggen af Co-

vid-19. Det har haft en stor indvirkning på det meste af vores samfund med nedlukninger, 

forsamlingsrestriktioner og hjemsendte skoleelever mv. Langt hen på året var det også 

nødvendigt at opretholde besøgsrestriktioner på Frederiks Friplejehjem. Det har været 

tungt for både beboere og personale, men det har også vist sig at være særdeles effek-

tivt. Det er nemlig lykkedes at holde Corona virus uden for dørene i hele perioden, en 

præstation som alle – med rette – er stolte af.  
 

Virus situationen har også haft uheldig indflydelse på Støtteforeningens udfoldelsesmulig-

heder. Som de fleste af jer måske husker, var vi nødt til at udskyde vores generalforsam-

ling, som ifølge foreningens vedtægter skulle have været afholdt i februar måned, helt 

hen til slutningen af august. Generalforsamlingen forløb – som sædvanligt – helt uden dra-

matik. Vi fik en enkelt, planlagt udskiftning i bestyrelsen, det var det hele. 
 

Det løft der skete i forsamlingsrestriktionerne hen over sommeren, var også startskuddet til 

en ”genåbning” af Frederiks Friplejehjem. Det var rigtig godt at få genåbnet for nogle af 

de mange aktiviteter som havde præget hverdagen indtil Covid-19 ’s indtog. Fra Støtte-

foreningens side fejrede vi de nye, lettere forhold med et musikalsk arrangement i midten 

af oktober måned. Ole Brandstrup med band (Loui & The Wisemen) lagde vejen forbi ple-

jehjemmet og gav en medrivende koncert, hvor repertoiret var hentet et godt stykke tid 

før årtusindskiftet hos Giro 413. Der blev grinet, klappet og sunget med, det var en rigtig fin 

oplevelse. Ole selv bandt numrene sammen med små fortællinger og humoristiske be-

mærkninger, som blev vel modtaget af publikum. 
 

Senere i oktober vendte vi på beboeropfordring tilbage med et nyt arrangement – nemlig 

en vinsmagning. Sammen med plejehjemmet indgik vi en aftale med firmaet ”SL Vildt og 

vin” om et arrangement. Plejehjemmet serverede små indbydende, lækre retter til at ak-

kompagnere de gode vine som firmaet havde udvalgt. Det blev også et rigtig godt arran-

gement, som var fint besøgt af beboere, pårørende og Støtteforeningens medlemmer. Vi 

har lavet et tilsvarende arrangement et par gange tidligere og dette seneste bliver 

næppe det sidste. 
 

Den sidste søndag i november, var der indbudt til ”Landsbykaffe”. Et arrangement som 

også har været parkeret her under pandemien. Alle havde glædet sig til at plejehjemmet 

igen kunne åbne dørene til en god kop kaffe og kage samt et par timers hyggeligt sam-

vær for ensomme ældre her i området. Det blev imidlertid grundigt stoppet af et voldsomt 

stigende smittetryk. ”Landsbykaffen” må igen parkeres indtil videre. Lige som sidste år, 

valgte man derfor at lade ”Landsbykaffen” komme ud til de tilmeldte i form af en pose 

kaffe og hjemmebag. Når det igen bliver sikkert at invitere indenfor, genoptages det 

gode arrangement. 
 

I Støtteforeningen er vi meget glade for den fortsat store opbakning vi ser i vores store 

medlemstal. Medlemmernes kontingent giver os en mulighed for lejlighedsvis at komme 

lidt ekstra krydderi på hverdagen på plejehjemmet. Vi vil gerne sige tak for jeres støtte og 

vi håber meget, at den vil fortsætte i det nye år i form af et fortsat medlemskab af Støtte-

foreningen for Frederiks Friplejehjem. 
 



________________________________________________________________________________ 

 
John Andersen  Internet: 

Kingosvej 30 Frederiks  www.frederiksfriplejehjem.dk/stotteforening 

7470 Karup  ven@frederiksfriplejehjem.dk 

Tlf.: 51 21 90 09   

 

Generalforsamlingen er fastsat til den torsdag den 17. februar 2022 klokken 19 og den af-

holdes i Karup Forsamlingshus, Bredgade 15 i Karup. 
 

Jeg vil afslutte dette nyhedsbrev med på bestyrelsens vegne at ønske jer alle en rigtig 

Glædelig Jul og et godt Nytår. Tak for opbakningen i året der nu næsten er forbi – og på 

gensyn næste år. 
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