Ørnhøj Friplejehjem

Nyt fra Bestyrelsen og Friplejehjemmet
Så begynder foråret endelig at vise sig, og vi kan allerede fornemme de
lysere aftner og mærke solens varme stråler.
Vi har her på plejehjemmet haft tilsyn fra Herning kommune, hvor de
snakkede med 4 af vores beboere. Tilsynet kunne melde tilbage, at
beboerne havde det godt på Ørnhøj Friplejehjem, måske endda næsten
for godt 😊. Ligeledes havde vi også mange gæster til forårsmarked i april
måned, dejligt at se så mange.

Oversigt over arrangementer
Juni, juli og august måned 2022
11. årgang nr. 34

Til vores rejsegilde var der også mange både børn og voksne, der kiggede
forbi til en pølse og et stykke kage. Dejligt også at se så mange her. Vi fik
positive tilbagemeldinger på nybyggeriet, og vi tror også selv det bliver
rigtig lækkert. To af vores nuværende beboere skal flytte derover fordi
køkkenet skal udvides og kontoret skal flyttes. De har brugt en del tid
på at finde ud af, hvordan solen rammer og hvornår, og de kunne
heldigvis blive enige om, hvilken lejlighed de vil have. De glæder sig
til at flytte derover, men synes samtidig også det er lidt vemodigt.
”Vi bor jo så dejlig nu” siger de. Det er ikke så tit at
beboerne selv kan vælge mellem 18 stuer.
Torsdag d. 2. juni kommer ”Jazz med to” og spiller for
os. Interesserede er velkommen til at komme op på
plejehjemmet ca. kl. 10. De spiller en times tid fra
10.30-11.30.
Vi har stadig en tom stue, hvis I skulle kende nogen der
har lyst til at flytte op til os. Men husk det stadig er
visitationen der skal visitere til en plejehjemsplads.
Hilsen Karin

Aktiviteter
Juni
Onsdag d. 15.
Onsdag d. 16.
Onsdag d. 22.
Torsdag d. 30.

Juli
Tirsdag d. 5.
Onsdag d. 13.
Torsdag d. 21.
Torsdag d.28.
August
Torsdag d. 11.
Tirsdag d. 16.
Onsdag d. 17.
Onsdag d. 24.
Torsdag d. 25.

Nyt fra Vennekredsen
Vennekredsen havde et fantastisk Forårsmarked, der kom rigtig

Sangeftermiddag
Morgensang
Sankt Hans / bål
Senior Gudstjeneste
herefter kaffe
Alle er velkommen

Kl. 14.30
Kl. 10.00
Spisning
Kl. 15.00
i Kirken

mange på besøg, og vi havde en hyggelig dag. Tak til alle der kom.
Vi har nu fået fat en ny forhandler af tøj, så sæt X i kalenderen
fredag d. 2. september, hvor Jysk tøjsalg komme kl. 10 – 14 i
Cafeteriet i Ørnhøj Hallen.
En anden god nyhed er, at vi nu har 5 personer, der gerne vil køre
bussen, således at beboerne kan komme på ”tur ud i det blå”. Der er
fremover et fastlagt skema med dato og navn for kørsel. I samme

Aktivitet for
Sangeftermiddag
Sang og fortælling
Aktivitet for

beboerne
Kl. 14.30
Kl. 19.00
beboerne

forbindelse har vi talt om vores topersoners El cykel, der er rigtig
mange af beboerne, der gerne vil en tur ud på cykel. Hjemmet har
endnu kun en cykel, så der er ingen faste planer. Har du lyst til at
køre en tur med en beboer, kan tid og sted aftales gang for gang.
En dejlig sommeraften (forhåbentlig) torsdag d. 21. juli er der sang/

Morgensang
Hestevognskørsel
Sangeftermiddag
Jytte Christensen
Gudstjeneste

Kl. 10.00
Beboerne
Kl. 14.30
Fødselsdag
Kl. 10.00

fortælling ved Pia, Lone og Lisbeth, hvor alle er velkommen. Tag
gerne naboen med. Der er kaffe med kage – 20 kr. p. person
Inden da ser vi frem til Sankt Hans aften, hvor vi har bål og spiser
sammen med beboerne.
I juli er der ikke morgensang/gudstjeneste, men vi har planlagt 2
aktiviteter med beboerne. Hvis I sidder inde med en god ide til en
kreativ aktivitet- må I meget gerne kontakte os.

Vennekredsens mobile pay: 119732
Vestjysk bank: 7650 7579076

Hvis I ikke har fået betalt kontingent for 2022, vil det lette vores
arbejde gevaldigt, at I betaler på mobile pay eller overfører i
banken.

Hilsen Vennekredsen

