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Frederiks den 7. juli 2022 
 
Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem… 
 
Det er blevet sommer i Danmark, vi har lige passeret årets længste dag, så nu er 
det tid at fortælle lidt om Støtteforeningens virke i første halvdel af året. 
 

Årets første ”Landsbykaffe” arrangement blev afholdt på friplejehjemmet søndag 
den 13. marts. Der var som sædvanligt god tilslutning til arrangementet, hvor der 
blev budt på kaffe og lagkage. Underholdningen stod Gregers Laigaard for. 
 

Vores ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal afholdes i februar 
måned, var vi igen nødt til at udskyde på grund af det høje Corona smittetryk i 
den første del af året. Da vi nåede ind i april måned, var smitten faldet så meget, 
at generalforsamlingen kunne gennemføres. Det skete den 21.april i Karup Forsam-
lingshus i overværelse af små 50 deltagere. Den eneste ændring i bestyrelsen var, 
at suppleant gennem 8 år, Kirsten Johansen ikke ønskede genvalg. Nyvalgt som 
suppleant blev Rie Klit. 
 

Støtteforeningen har længe haft et ønske om at lave et arrangement for fripleje-
hjemmets beboere, som ikke nødvendigvis skulle løbe af stablen indenfor fripleje-
hjemmets trygge vægge. Mandag den 13. juni blev arrangementet en realitet. 
Støtteforeningen arrangerede simpelthen en sejltur med ”Margrethe” på Viborg-
søerne. 
 

Vel vidende at friplejehjemmets egen bus har begrænset kapacitet, havde vi ind-
gået et samarbejde med Viborg Turistfart. Aftalen var, at de skulle stille med en 
bus med plads til 25 passagerer ved friplejehjemmet klokken 14. Bussen var der til 
tiden, beboere samt personale i fornødent omfang sammen med repræsentanter 
for Støtteforeningen gik ombord i bussen, som derefter startede turen til Salonen i 
Viborg. Her ventede vi en kort stund på at ”Margrethe” skulle anløbe kajen for at 
tage os ombord. Vi var lidt spændte på, om alle tilmeldte beboere kunne komme 
ombord på båden, enkelte er jo dårligt gående, men det gik nu nemt. Selvom det 
var meget blæsende på dagen, nød de fleste alligevel sejlturen fra fordækket. Ef-
ter en god times sejlads, lagde vi igen til ved Salonen. Derefter gik turen over til 
Golfhotellet, hvor kaffen og lagkagen ventede på os sammen med flere beboere 
og personale fra friplejehjemmet. Aftalen da vi kørte hjemmefra var nemlig, at da 
også nogle af de kørestolsbrugende beboere gerne ville med på turen, men ikke 
kunne komme med ombord på båden, så skulle de i stedet køre en tur i fripleje-
hjemmets bus en times tid for så derefter at slutte sig til kaffebordet på Golfhotellet. 



Hjemturen gik via små veje og naturskønne strækninger og sluttede klokken 18 ved 
ankomst til friplejehjemmet. 
 

Søndag den 26. juni var der atter ”Landsbykaffe” på friplejehjemmet, også denne 
gang med fin tilslutning. Underholdningen stod Jakob Bjerre for. 
 

Fredag den 12. august er det 5 år siden, vi indviede Frederiks Friplejehjem. Det fej-
res på dagen med et ”åbent hus” arrangement i tidsrummet klokken 14 – 16. Der 
vil være musik, pølser fra egen grill, fadøl/sodavand samt kaffe og kage. Indby-
delse med mere information udsendes, når vi nærmer os dagen. 
 

Jeg vil slutte dette nyhedsbrev med en tak til alle de frivillige, der i det daglige 
hjælper til omkring friplejehjemmet. Jer, der sørger for at græsset altid er veltrim-
met. Jer, der sørger for at bedene er fri for ukrudt og sørger for at hækkene bliver 
klippet. Jer, der er frivillige chauffører i forbindelse med ”Landsbykaffe” arrange-
menterne og sidst men ikke mindst jer, der hjælper til ved Gudstjeneste og kirke-
gang. Jeres hjælp gør hverdagen så meget nemmere, både for beboere og per-
sonale. 
 
God sommer. 
 
 
Venlig hilsen 
John Andersen 
 

 


