Kjellerup Friplejehjem, Fuglemosevej 1F, 8620 Kjellerup

Festlig Fredag for alle
Helt fra starten af Kjellerup Friplejehjem – ja endda før det – var der ideer fremme om at kunne åbne
friplejehjemmet for lokalområdets pensionister.
Der gik lige lidt tid med at få friplejehjemmet veletableret, men vi gik stadig med
tanker om, hvordan dette kunne lade sig gøre på den bedst mulige
måde.
I foråret 2018 startede vi på at lave fællesspisning i
vores store multisal for alle beboerne på begge
afdelinger, så der kunne snakkes og hygges på kryds
og tværs og vores fællessang, som altid følger efter
middagsmåltidet, blev ret hurtigt med
musikledsagelse, da vi har både pårørende og
frivillige, som er gode ved klaveret.

Omkring sommerferien 2018 fremlagde vores forstander
Mette Kayerød Jochumsen et forslag på
et bestyrelsesmøde i vores venneforening om, at venneforeningen og frivillige kunne hjælpe med det
praktiske ved fællesspisningerne og at vi så havde mulighed for at invitere lokalområdets pensionister. Det
var vigtigt, at det var en god oplevelse for udefrakommende at komme på friplejehjemmet og at det ikke
var for dyrt.
Alle i venneforeningens bestyrelse var straks med på ideen, så den 12. oktober 2018 var der for første gang
inviteret til Festlig Fredag på Kjellerup Friplejehjem. Det var en succes og herfra har det bare udviklet sig til,
at flere og flere deltager.
Det koster 75,- kr. pr. gæst at deltage og for det får man et spændende og veltillavet måltid – senest var
det flæskesteg med nye kartofler, skysovs, agurkesalat, rabarberkompot og så jordbær med fløde til
dessert – men menuen varierer fra gang til gang og ud over den gode mad er der altid fællessang med
musikledsagelse. Det kan også ske, at der er ekstra underholdning i form af solosang, musikquiz,
gæsteoptræden eller lignende.
Så hver gang er det en stjernestund med masser af hygge og nærvær.
Det er et godt initiativ, som styrker samarbejdet og relationer mellem frivillige, ansatte, borgere i byen
(lokalområdets pensionister) og ikke mindst mellem beboerne på plejehjemmet og andre pensionister,
som måske kan blive kommende beboere – en win win for alle

