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Redaktionelt 

Septembers himmel er så blå 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

Den unge rug af mulden gror 

med grønne lyse klinger 

men storken længst af lande fór  

med sol på sine vinger. 

I sidste avis skrev jeg, at jeg håbede vi måtte få en dejlig solrig, varm 

sommer. Hold da op, det må vi sige gik i opfyldelse  Sikke en hede vi har 

haft. Men nu er vejret ved at normalisere sig, og vi ser det mere normale, 

blandede vejr med sol, skyet, regn og vind og mere udholdelige temperaturer. 

Mange landmænd har sukket og brandfolkene har haft travlt, men nu ser vi 

frem til et forhåbentlig dejligt efterår med lidt lune septemberdage og den 

smukke forvandling af træernes blade. 

Som I måske har lagt mærke til, har vi fået ny folie på dobbeltdørene til de 

enkelte afdelinger. Billederne er taget i henholdsvis Trines have i Grindsted,  

Spjarup Krat og Dyrehaven i Vejle. Vi håber I vil nyde de nye billeder. 

Høstfesten nærmer sig og det samme gør efterårets aktiviteter og ligeledes 

håber vi på et godt vejr, når vi den 5. september igen får besøg af Trines 

pølsevogn, så vi forhåbentlig kan sidde ude, som vi har gjort de andre år og 

nyde alt godt fra Café Fodkoldt.  

Jeg vil ønske jer et skønt efterår i alle efterårspalettens farver. 

Mange efterårshilsner fra Anita 



 

Fødselsdagskalender 

September:      

  1. Gudrun Thomsen – 86 år (Engen) 

  4. Ragna Kristensen – 95 år (Skoven) 

19. Henning Jacobsen – 86 år (Skoven) 

28. Ejner Olesen – 93 år (Haven) 

Oktober: 

30. Ida Marie Hansen – 82 år (Haven) 

November: 

10. Johanne Fryland Petersen – 99 år (Skoven) 

20. Inger Madsen – 82 år (Engen)  

 

 

I ønskes alle et STORT tillykke   

 

 



Siden sidste avis, har vi mistet: 

Asta Pjengaard Hansen 

Søren Peter Rasmussen 

Inger Storm Madsen 

Æret være deres minde.    

 

********************* 

 

Der er flyttet følgende nye beboere ind: 

Lejl.  5: Holger Mølgaard 

 

Velkommen til. Vi håber, at du bliver glad for at bo her  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommende større aktiviteter 

September: 

 5. Trines pølsevogn kommer med frokosten. 

 7. Vi starter op med Brunch igen. 

10. Vores adoptionsklasse laver Olympiade på friplejehjemmet. 

20. Birgitte Antonius og John Skou underholder med ”Revyviser”. 

27. Gudstjeneste i stuen. 

28. Høstfest med helstegt pattegris. 

 

Oktober: 

 4. Stjernestunder i kirken starter op. 

16. Reporto Sko kommer og sælger sko i stuen. 

19. Fredagsdans starter op igen. 

22. Flemming Gammelhorn synger og spiller. 

26. Astrid fra Damernes Butik kommer kl. 10.00 (ikke 

modeopvisning – kun tøjsalg) 

 

November: 

 2. Fredagsdans 



30. Fredagsdans 

 

Stort og småt fra hjemmet 

 

Vi er for tiden ved at søge nogle fonde og andre interesserede, i 

håb om at det kan lade sig gøre at få skaffet penge til at lave en 

sansehave ved hjemmet. Vi har fået lavet nogle tegninger over en 

have, som vi gerne vil have det, og må så håbe, at nogle fonde 

også kan se, at det ville være en god idé og får lyst til at støtte 

projektet. 

Og så er efterårets aktiviteter så småt ved at starte op, nu hvor 

sommeren går på hæld. Så der vil nu igen blive forskellig musikalsk 

underholdning, dans, film mv. 

 



Filskov Friplejehjems Venner 

Er en forening med det vigtige formål at skaffe midler til glæde og gavn for 

beboerne på plejehjemmet. 

Foreningen har en valgt bestyrelse hvor aktivitetsmedarbejderen sidder med. 

Filskov Seniorklub er også repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. 

Filskov Friplejehjems Venner søger hvert år §18 midler samt forskellige fonde, 

bla. er der søgt midler til køb af el-ladcykel, el-parcykel samt til el-kørestol, 

hvilket gør det meget nemmere for de frivillige, personale og pårørende, at 

både cykle og gå ture med beboerne, så de kan komme ud i den friske luft.  

Foreningen er med til at give beboerne oplevelser og livskvalitet.  

Venneforeningen støtter bl.a. op om: 

 Sangaftener 

 Foredrag 

 Udflugter 

 Arrangementer i forbindelse med årets gang 

 Koncerter 

 Sommerhustur 

 Gåture 

 Petanque 

 Stjernestunder 

 Modeopvisning med lokale mannequiner 

 Erindringsdans 
 

Pårørende og alle andre, der måtte ønske at støtte dette, kan blive medlem af 

Filskov Friplejehjems Venner. Medlemsskabet behøver ikke betyde at man skal 

hjælpe til som frivillig, men kan være rent økonomisk. 

 

Medlemskab af foreningen:                                                                                                                      

Kontigent 100 kr. årligt pr. husstand                                                                                              

Beløbet indbetales til konto: 8210-0003103684 (husk navn ved overførsel) 

 

 



 

Den 19. oktober kl. 19.00, starter vi atter op med vores danseaftener 

Vi danser fredag aften, ca. 1 gang om måneden, og alle kan deltage, beboere, 

pårørende, frivillige og personale. 

Formålet med Erindringsdans, er ikke at lære at danse, men at lytte til kendt 

musik, se andre danse, deltage i dansen, bevæge sig til musikken, at få 

minderne frem og opleve glæden ved musik og dans.  

Dans giver glæde, motion og fysisk kontakt på en naturlig måde. 

Man kan altid være med – man kan se på dansen, man kan lytte til musikken, 

og man kan deltage i dansen, alt efter lyst og kunnen. 

Med dansen skabes samhørighed om en fælles oplevelse mellem beboere, 

pårørende, frivillige og personale – det er 3. sæson vi skal i gang med. Vi har 

det sjovt og vi hygger på højt plan. Der er planlagt danseaftener følgende 

datoer: 

Fredag den 2. november 2018  Fredag den 8. marts 2019 

Fredag den 30. november 2018   Fredag den 5. april 2019 

Fredag den 11. januar 2019  Fredag den 3. maj 2019 

afslutningsbal 

Fredag den 8. februar 2019 

 

Vi starter kl. 19.00 og danser til kl. ca. 20.00 

For yderligere information, kontakt Dorte 



Det lune hjørne 

En patient på sindssygehospitalet sagde til den nye læge: "Jeg kan 

meget bedre lidt dig end den tidligere læge". "Det glæder mig, men 

hvorfor ?". "Fordi du er mere ligesom vi andre....". 

 

To rødspætter sad på en bar og fik et par øl. Så siger den ene til 

den anden: "Kan du ikke låne mig en 50´er ??". Den anden svarer: 

"Nej jeg er helt flad...." 

 

To århusianske bankrøvere bliver forfulgt af politiet. De løber ind på 

et stadion, og har løbet rundt et par omgange, da politiet kommer. 

Pas på, politiet kommer!, råber den ene til den anden. Det gør ikke 

noget, svarer den anden, de er tre omgange efter os! 

 

Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig. 
Så sagde han til sin kone: 

- Elskede, synes du, jeg er for tyk? 
Hvorefter hans kone svarede: 
- Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg 
holde op med at puste nu. 

 

 



 

 

 

Rigtig dejligt efterår til jer alle 

 

 


