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Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem. 

Beretning 2021: 

Corona lukkede jo igen ned for aktiviteter. 

Så der er ikke sket så meget i 2021. 

Banko: 

 Der har været banko på Kløverbakken. 

Dejligt med alle de hjælpere der kommer den aften. 

Der har ikke været ønske om banko på Blåbærhaven 2021. 

Vi starter så op på Blåbærhaven igen i 2022. 

Hjælp på Blåbærhaven og Kløverbakken: 

Der har været hjælp på Blåbærhaven til havearbejde. 

På Kløverbakken har der været hjælp til at få terrassen gjort forårsklar. 

Støttelotto: 

Salg af støttelotto var jo også mere vanskeligt end året før, men med hjælp fra 

personale og ledere gik det faktisk rigtig godt alle 130 blev solgt. Der var så  

20 nr. tilbage de blev alle solgt til gensynsfesten på Kløverbakken 

Net: 

Indkøbsnettene det går stille og roligt og er der så mange mennesker samlet 

så glemmer vi at reklamere for nettene. 



Højskolesangbøger: 

Karin har sørget for sponsorat til de nye højskolesangbøger og at Flemming 

Baade kom og introducerede dem. 

Musik: 

Et ønske fra Blåbærhaven om musik, der har vi fået arrangeret med Børge og 

Åge at de spiller en gang hver måned på begge plejehjem. 

Beboerne nyder den eftermiddag. 

Guirlander: 

Der blev igen i år lavet guirlander til terrassen  

på Kløverbakken. 

Skanderborg: 

Vi blev inviteret for at fortælle om støtteforeningens arbejde. 

Det var lidt formålsløst da de først var ved planlægningen hvor de skulle 

bygge. Deres støtteforening skulle stå for købet af grund og opførsel. 

Det er jo et helt andet arbejde de skulle i gang med end det vi gør. 

Klejtrup 800 år: 

Vi blev inviteret med til planlægnings møde. 

Efterfølgende blev der aftalt med lederne at der skulle være et åben hus 

arrangement 10 juni med pølsevogn på Blåbærhaven og kagebord kaffe/ te på 

Kløverbakken. 

Tak til alle der har givet en hånd med og støttet økonomisk ved at købe 

støttelotto og net 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 


