
 
 
   

 

 

 

Frederiks den 18. december 2022 
 
Kære medlemmer af Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem… 
 

Vinteren har holdt sit indtog, i skrivende stund er der hvidt udenfor og fuglene flok-
kes om foderbrættet. Det er blevet tid for at hygge sig indenfor i varmen over en 
god kop kaffe og lidt hjemmebag.  
 

Søndag den 11. december, løb årets sidste ”Landsbykaffe” arrangement af stab-
len på friplejehjemmet. Der var som sædvanligt god tilmelding til arrangementet, 
hvor også medlemmer af Hedens Sangkor lagde vejen forbi og gav deres bidrag 
til den hyggelige stemning. Julesangene blev akkompagneret af Jakob Bjerre, som 
på vanlig underholdende måde førte os igennem de kendte sange. Der blev også 
tid til et par muntre anekdoter om Harald Blåtand og hans meriter. De seneste par 
år, har det ikke været muligt at gennemføre ”Landsbykaffe” arrangementet i de-
cember måned grundet Corona epidemien, det skal vi da heldigvis ikke tage så 
meget hensyn til i år. Som en lille overraskelse, fik gæsterne en lille gave med hjem 
i form af en pakke kaffe og lidt hjemmebag. Næste gang der serveres ”Landsby-
kaffe”, er den 12. marts. 
 

Siden sidste nyhedsbrev, der blev udsendt lige før sommerferien, har Frederiks Fri-
plejehjem kunnet fejre 5års fødselsdag. Det skete med et ”Åben Hus” arrangement 
præcis på indvielsesdagen den 12. august. Akkurat som på indvielsesdagen blev 
vi glædeligt overrasket over det store antal fremmødte. Der var stor forskel på fej-
ringen dette år og for 5 år siden. Dengang regnede det hele dagen, så indvielses-
festen måtte foregå indendørs. Det var ved at blive lidt problematisk, fordi vi 
havde så mange gæster (omkring 600 besøgende), at hele fællesområdet samt 
gangene var fyldt med mennesker. I år var vejret så fint og varmt, at arrangemen-
tet uden problemer kunne afvikles udendørs. Foruden taler var der pølser og soda-
vand, kaffe og kage samt fadøl. Grundet de høje temperaturer og den megen sol 
på dagen, fik fadølsanlægget desværre hedeslag, det blev endda flyttet indenfor 
i skyggen, men lige meget hjalp det. Anlægget kørte kun på halv kraft og næg-
tede i perioder helt at samarbejde. Det blev alligevel en dejlig dag med megen 
snak og hygge for de ca. 120 fremmødte gæster. Fødselsdagsgaven fra Støttefor-
eningen var et beløb til køb af underholdning når det måtte være relevant for be-
boerne. 
 

Jeg vil gerne runde dette - årets sidste - nyhedsbrev af med at sige tusind tak til 
alle jer medlemmer, som gennem jeres kontingentindbetaling gør det muligt for os 
i Støtteforeningens bestyrelse at skabe oplevelser og stjernestunder for beboerne. 
Vi håber meget på jeres fortsatte støtte i 2023. 
 

Ligeledes en stor tak, til, alle jer frivillige, som i stort og småt støtter op om pleje-
hjemmet og altid er friske til at give en hjælpende hånd. Jeres indsats er uvurderlig. 
 



Sidst, men bestemt ikke mindst en stor tak til ledelse og personale på Frederiks Fri-
plejehjem, som gennem det daglige arbejde skaber rammen med varme og nær-
vær, som giver trivsel for beboerne, og som giver tryghed for de pårørende, tak for 
indsatsen. 
 

Støtteforeningen afholder sin ordinære generalforsamling i Karup Forsamlingshus, 
mandag den 20. februar 2023, klokken 19. 
 

 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR til jer alle. 
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