Nyt fra Bestyrelsen og Friplejehjemmet

Ørnhøj Friplejehjem

Det skrider godt fremad med byggeriet, der bliver lagt dæk på
kælderen her i uge 8 og derefter begynder de at rejse elementer, det
tager ca. 3 uger. Herefter kan de andre håndværkere gå i gang.
Der holdes REJSEGILDE TORSDAG D. 28. APRIL KL. 12, hvor der
serveres pølser, drikkevarer, kaffe og kage. Der vil være åbent hus
indtil kl. 16.30 hvor alle er velkommen til at komme og se byggeriet –
hilsen Anders Just

Vi har endelig åbnet mere op for arrangementer, og det nyder vi alle.
Corona har desværre været inde på plejehjemmet blandt stort set alle
personaler, men heldigvis kun enkelte beboere. Så vi er ret
taknemmelige og lettet over det ikke blev værre. Personalet gjorde et
kæmpe stykke arbejde i de 3 uger hvor coronaen rasede allermest, og
vi fik meget god hjælp af Vennekredsen og bestyrelsen.

Vi skal

stadig passe på beboerne, og derfor opfordrer vi til, at besøgende har
mundbind på i fællesarealerne indtil man sætter sig eller går ind til

Oversigt over arrangementer

beboeren.

På beboerstuerne behøver man ikke have mundbind på.

Sprit hænderne når du kommer ind og igen inden du går hjem. Så
hjælper vi alle hinanden. Vi går lysere tider i møde, vi begynder at høre
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fuglene kvidre og vi glæder os meget til et forår med hyggeligt
samvær, hvor mere bliver som det plejer.
Vi har 2 tomme stuer på nuværende tidspunkt, så hører I om nogle, der
har lyst til at flytte ind hos os, så kontakt os og hør nærmere
Karin Mølholm

Marts
Onsdag d. 9.
Onsdag d.16.
Torsdag d. 17.
Mandag d. 21.
Søndag d. 27.
Torsdag d. 31.
April
Onsdag d. 6
Torsdag d. 7.
Fredag d. 8.
Torsdag d. 21.
Uge 17
Maj
Torsdag d. 5.
Fredag d. 6.
Onsdag d. 11.
Torsdag d. 12.
Mandag d. 16.
Torsdag d. 19.
Uge 21

Sangeftermiddag
Ellen Von Ziepel
Morgensang
Generalforsamling
Edith Jensen
Gudstjeneste

Kl. 14.30
Fødselsdag
Kl. 10.00
Vennekredsen
Fødselsdag
Kl. 10.00

Generalforsamling
Efter vedtægterne skal vores generalforsamling afholdes i årets
første kvartal, derfor inviteres alle medlemmer til:
Vennekredsens generalforsamling
Mandag d. 21. marts kl. 19.30 på Friplejehjemmet
Dagsorden efter Vedtægterne

Sangeftermiddag
Morgensang
Forårsmarked
Gudstjeneste
Aktivitet for

Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 14.00 – 16.30
Kl. 10.00
beboerne

Morgensang
Forårs tøjsalg
Sangeftermiddag
Mit Anneberg
Erna Jensen
Gudstjeneste
Aktivitet for

Kl. 10.00
Hallen
Kl. 14.30
Fødselsdag
Fødselsdag
Kl. 10.00
beboerne

Som vi skrev i sidste Vennenyt, er der vedtaget en kontingentforhøjelse, således
at det fremover koster 100 kr. pr. person.
Indbetaling af kontingent kan allerede nu indbetales på mobile Pay, eller på 7650
7579076 i Vestjysk Bank. Husk navn på indbetalingen.
På valg er Hanne Nielsen, Anna Kirstine Aarup og Sonja Smed, der alle modtager
genvalg.
Vi håber at se rigtig mange denne aften, Vennekredsen serverer kaffe m/ brød
Seniorshoppen kommer.
Denne dag er der mulighed for alle til at se/købe lækkert nyt tøj til den
kommende sommer. Pårørende er meget velkommen til at hjælpe
Nærmere besked kommer

Vennekredsen har investeret i Mobile pay, således at det bliver
nemmere for jer som medlem at betale til fx: forårsmarked,
kaffe, kontingent
Nummeret er 119732

(dette er ikke et telefonnr.)

Til vores Forårsmarked d. 8. april kan vi godt bruge gode ideer eller hjælp til
fremstilling af ting til tombola. Så har du lige den ide vi mangler eller hænder til at
fremstille det, vil vi meget gerne høre fra dig
Hilsen Vennekredsen

