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Der er, i løbet af det første halve år, kommet flere nye beboere og dermed også nye
pårørende og gæster i huset. Vi er glade for at det er Ørnhøj Friplejehjem der bliver
valgt, når dagligdagen er blevet så det er nødvendigt med plejehjemsplads.
For at bevare hjemmet er det nødvendigt at pladserne, stort set er besat hele tiden.
Det har de heldigvis været gennem flere år, og vi har stadig borgere som venter på
en plads.
I foråret havde vi ikke vores fælles arbejdsdag, da vi ikke kunne få det passet ind
med de andre ting der foregik i huset. Den tradition tager vi op igen, men vi har
flyttet arbejdsdagen til d. 28. oktober frem for lige op til jul. For de som ikke har
været med før, er det en dag hvor vi holder en fælles arbejdsdag for familier og
venner af huset. På den dag får vi gjort ekstra rent, både på beboerstuer og i
fællesarealerne. Vi starter kl. 9.00 med fælles kaffe, herefter rengøring og samvær.
Kl. 12.30 er der frokost.
Det vil være en god ide hvis den enkelte familie selv medbringer spand, kost, klude
og hvad der ellers er brug for til rengøring. Det kniber med at vi har nok til alle.
Vi ønsker tilmelding til dagen senest d. 18. oktober på tlf. 96 92 69 73.
Mandag d. 11. september får vi politikerbesøg. Tommy Tønnesen og Mogens Jensen
kommer og drikker eftermiddagskaffe med os og vi forventer selvfølgelig at vi hører
den forhenværende minister synge lidt for os.
Søndag d. 1 oktober fylder hjemmet 5 år som Friplejehjem. Den dag har vi lejet
hallen fra 14.30 – 16.30. Vi har fået Kibæk FDF orkester til at komme og underholde
og der er selvfølgelig fødselsdagskaffe. Vi håber rigtig mange vil møde op den
eftermiddag og fejre dagen sammen med os.
Vi har været så heldige at der er en lokal giver der har foræret os kr. 100.000,- til en
bus. Det er en stor hjælp til bussen. Derfor har vi besluttet at vi, hvis der er nogen
der måske vil give en gave i forbindelse med fødselsdagen, ønsker os penge til den.
Fredag d. 6 oktober kl. 14.30 kommer Susannes tøjbutik på besøg. Her er der
mulighed for at forny garderoben. Hun plejer at have et rimeligt stort udvalg med
som kan friste både yngre og ældre.
Vi har selvfølgelig også løbende morgensang, gudstjenester, gåture m.m. og
forhåbentligt også snart køreture i egen bus.
Som tidligere er det ikke alle pårørende der får dette brev. Jeg håber I vil være
behjælpelige med at sende til dem, der ikke får det.
Venlig hilsen
Steen Lund
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