Plejehjemmet Strandgården
Tirsdag d.17. januar 1967 var en festlig dag for 41 plejehjemsbeboere, der hidtil havde boet midlertidigt på
det gamle sygehus i Østergade. Denne dag flyttede de over i moderne og venlige omgivelser i det nye
plejehjem ”Strandgården” på Fyrvejen 65. Plejehjemmet var Thisted amts første og lå kun ca. 150 meter i
lige linje fra det nye sygehus, der var åbnet i 1962. Hjemmet havde været under opførelse i to år og havde
plads til 52 beboere.
Bygningen var indrettet således, at beboerne havde deres eget køkken, hvor de kunne lave en kop kaffe til
dem selv og eventuelle gæster. I en rapport i Morsø Folkeblad fra åbningen af plejehjemmet kan man læse,
at netop det at skabe en hjemlig følelse, var noget man havde bestræbt sig på i opførelsen og indretningen
af plejehjemmet. Da hjemmet oprindeligt hovedsageligt var henvendt til folk med handicap eller kronisk
sygdom, var det også indrettet sådan, at man kunne køre hele bygningen igennem i f.eks. køre- eller
rullestol. Hjemmet var også topmoderne indrettet med et samtaleanlæg, så den vagthavende kunne kaldes,
hvor vedkommende så end befandt sig på plejehjemmet.
Beboernes værelser var udstyret med en speciel ’plejehjemsseng’, en kombineret seng og sofa. Ved siden af
sengen stod et bord med en indstillelig og nedklappelig bordplade. I bordet fandtes en radio, og man kunne
vælge om man ville høre radio fra væghøjtaleren eller have underholdningen gennem en højtaler i puden!
Værelset var holdt i en, for tiden, moderne gulgrøn nuance og ud over det faste inventar som seng og bord,
kunne beboerne selv indrette deres værelser som de ønskede.
Til plejehjemmet var også tilknyttet en forstanderbolig. Forstanderparret var de eneste af plejehjemmets
personale, der boede på hjemmet. Ud over forstanderparret var der i 1967 ansat 3 sygeplejersker, 12
sygehjælpere, 6 husassistenter og en beskæftigelsesterapeut.
Besøgstiderne var stadig som de havde været på det tidligere plejehjem, hvor man kunne besøge beboerne
hver eftermiddag fra kl. 15.00-16.00 og hver aften fra kl. 19.00-20.00. De regler var nok ikke helt gået den
dag i dag.
I 2005 blev plejehjemmet omdannet til et genoptræningscenter. Det tilbud blev lukket i 2018. Nu ser det
muligvis ud til, at bygningen skal indeholde Morsø Kommunes samledes indsatser for de specialiserede
tilbud indenfor hjerneskade og psykiatrien.
Nedenstående billeder blev taget i forbindelse med ibrugtagningen af det nye plejehjem i 1967.
Billede 1: Forhal

Billede 2: Forstue

Billede 3: Værelse

Billede 4: Beboerkøkken i fløj B

Billede 5: Opholdsstue i fløj D

Billede 6: Fløj F

Billede 7: Opholdsstuen i fløj I

Billede 8: Fra beskæftigelsesterapien

Billede 9: Afdelingskontor

Billede 10: Anretterkøkken

Billede 11: Decentraliceret skyllerum

