Forårsbrev fra Løgstrup Friplejehjem
Anders Jensen, formand for bestyrelsen:
Nu hvor både kalenderen og vejret viser forårstegn vil vi gerne orientere om status på driften af Løgstrup
Friplejehjem. Både forstander Susanne og jeg kan berette om milde vinde hvad angår både byggeriet,
beboerne, personalet og i det hele taget opstarten af friplejehjemmet.
Vi havde nogle hektiske uger op til starten af friplejehjemmet d. 1. dec. 2020. Der var travlt på
byggepladsen for at nå at blive færdig til tiden, hvor der nogle dage var mere end 25 håndværkere i gang.
Både Susanne og vores pedel Peter havde travlt med indkøb af møbler, inventar og redskaber og med at få
det helle installeret, så der kunne tages godt imod de første beboere. De skulle have en god oplevelse fra
begyndelsen af i deres nye hjem.
For at opstarten i det hele taget kunne blive mulig, havde Susanne og bestyrelsen også travlt med at
ansætte personale og det lykkedes at få en meget kompetent personalegruppe sammensat, som nu
løbende bliver suppleret op, efterhånden som der flytter flere beboere ind.
I bestyrelsen var vi desuden optaget af at planlægge indvielsen af friplejehjemmet, som var planlagt til d.
28. nov. Det kunne desværre kun foregå udendørs pga. corona-situationen, men vi håber på et senere
tidspunkt at kunne invitere på et mere åbent besøg for lokalområdet, som vi ser som en vigtig del af
friplejehjemmet.
Og vi synes virkelig vi har fået et flot lokalt friplejehjem, som ligger på kanten af byen og samtidigt midt i
naturen. Vi er ved at få det sidste på plads, hvor det udendørs drejer sig om gedehus, hønsehus, voliere og
drivhus, som i løbet af foråret vil blive fyldt med dyr og planter til glæde for beboerne og besøgende. Vi vil
gerne opfordre til, at lokalområdets børn og voksne går, cykler eller løber en tur forbi og hilser på dyrene
og dermed også giver beboerne en oplevelse.
De sidste stianlæg vil i løbet af foråret også blive færdiggjort, så der bliver mulighed for at gå en tur rundt
om hele friplejehjemmet og en rundtur ned omkring bakkerne mod Hjarbækvej. Viborg Kommune har nu
også netop forlænget belysningen på Himmerlandsstien hen til trappen ned til friplejehjemmet.

Vi ser desuden nu frem til, at det begynder at grønnes omkring friplejehjemmet, så den nye beplantning og
haveanlægget omkring friplejehjemmet vil komme til sin ret. Med den snarlige større åbenhed vil der også
blive mulighed for, at de mange frivillige blandt støtteforeningens over 300 medlemmer vil kunne komme
til at gå til hånde i dagligdagen på friplejehjemmet.
Susanne Søe Mikkelsen, forstander:
De første 8 beboer flyttede ind ved åbning den 1. december. Hele december måned gik med at lære
hinanden at kende, både beboerne og personalet. Men også at lære huset at kende.
Der blev holdt en dejlig jul og alle kom godt ind i 2021. I januar var vi fra personalet side klar til at modtage
nye beboer, men de lod sig vente på sig. I slutningen af januar gik der hul på bylden og inden for 4 uger var
vi kommet op på 20 beboer. Det har presset personalet lidt, men vi er nu i gang med at ansætte flere, da vi
kan melde, at der er fuldt hus inden udgangen af april måned. Jeg tror det skyldes, at man gerne lige ville
have julen med, inden man flyttede på plejehjem pga. Corona restriktionerne. Heldigvis er der blevet
lempet lidt på restriktionerne, så nu må vores beboere få besøg af hele familien og ikke kun af 3 personer.
Vores beboer sammensætning er alt fra den almindelige ældre til mennesker med demens, psykiske
lidelser og fysiske udfordringer. Det giver en spredning på hvilke kompetencer det kalder på i
personalegruppen, som løfter opgaven meget flot. Det er lige fra kokken, pedellen, sosu-hjælperen, sosuassistenten, pædagogen og sygeplejersken. De bidrager alle med deres særlige kompetencer, både
monofagligt og ikke mindst tværfagligt. I øjeblikket er der 17 fast ansatte samt en god håndfuld dygtige
afløsere. Jeg forventer, at vi efter vores nuværende ansættelsesrunde bliver 21-22 fastansatte, hvoraf
gruppen bliver beriget med en terapeut.
Vores dagligdag er ved at finde en form for rytme, hvor vores beboere kommer op og spiser sammen for
dem der ønsker det, og der er oftest en livlig snak ved måltiderne. Den varme mad bliver serveret til aften,
så der dufter af mad fra midt formiddag og resten af dagen. Vores beboere er medbestemmende i, hvilke
retter kokken skal lave. Da vi har den rehabiliterende tankegang, om at alle kan bidrag med noget, forsøger
vi at skabe en hverdag hvor vores beboere hjælper til, hvor de kan.
Nogle af vores beboere er meget glade for at hjælpe, imens andre har bedst af at se på, og ellers komme
med gode råd til de andre. Vi har beboere, der hjælper med bl.a. at skrælle kartofter, støvsuge, dække
bord, bage og tørre bordene af osv. Vi forsøger hele tiden at finde de ting, som de kan bidrage med. Jeg har
et par mænd boende, som glæder sig til at de kan komme ud i haven og hjælpe. De mener ikke, at det der
kvindearbejde, er noget for dem!
Vi glæder os meget til at der bliver forår, så vi kan benyttet haven og omgivelserne noget mere. Samt at vi
får vores dyr. Allerede nu går vi mange ture på stisystemet, og kan nyde, at det så småt er begyndt at pible
op af jorden. Indenfor er det begyndt at ligne et rigtigt hjem, med nips, blomster og møbler. Så en stor tak
til jer, der har bidraget til det. Vi glæder os til at vise vores skønne hus frem for alle.
Vi glæder og også til, at lokalområdet kan blive en del af vores hverdag, og må komme ind på hjemmet.
Selvom personalet gør et kæmpe stykke arbejde med at lave de aktiviteter, der nu kan lad sig gøre i denne
tid, savner vi input udefra.
God påske til alle!

