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April og en kommende Påske, lyse dage og nu aftner, ja så er det da forår ?. Dyrerigets og 
landmændenes øgede aktivitet er endnu et tegn på forår. Søndagens lune vejr fik os helt bestemt 
til at opleve forår, men men så er det atter kold og blæsende, så vi må have vinterjakken frem igen. 
Vi kan kun håbe, der bliver enkelte solskinsdage i Påsken og snart stabil forårs vejr.  
 
Siden sidst Nyhedsbrev har vi jo haft besøg af Sundheds- og ældre ministeren. Et kort men meget 
nærværende besøg. Det var dejligt, at så mange viste interesse ved deltagelse i besøget. 
Desværre fik vi ikke besøg fra avisen, men fik dog lige vores navn med i artiklen i Nordjyske. 
Siden sidst har vi haft Modeshow, hvor vi ligeledes havde en flot fremmøde og endnu en gang 
super flot fremvisning af tøjet fra ”Hos Thea” og ”Baun” i Hurup. Dejlig med deltagelse af beboer, 
pårørende, medarbejder, bestyrelsesmedlemmer og gæster udefra. Tak for en dejlig eftermiddag, 
som frivillig Kirsten Andersen havde arrangeret. 
Marts måned afsluttede vi med Generalforsamling, der desværre faldt det sammen med andre 
arrangementer her i Bedsted, men alligevel havde vi et flot fremmøde til generalforsamlingen. De 
medlemmer, der var på valg modtog genvalg, hvilket de alle fik.  
 
I den kommende tid skal vi fejre Påsken, hvor der vil være Brunch kl. 11.00 alle dagene, om man 
vælger at være delt på hvert sit Torv eller fælles er op til medarbejderne og jer beboer, hvad I 
sætter i værk her i Påskedagene. 
 
Efter Påsken ændrer Ragnhild og Jette lidt på gymnastik programmet tirsdag formiddag. Der vil 
blive cyklet hvis vejret er til det. Derfor efterlyser vi igen om nogle, der kunne tænke sig at være 
behjælpelig med at træde i pedalerne ?. HUSK der er hjælpemotor på ! Hvis det er dårligt vejr, vil 
der være gymnastik, som vi kender det på Torvet. 
 
Tirsdag d. 9. maj er der ”Sang og Musik” i Salen for beboerne, medarbejder og 
bestyrelsesmedlemmer. Der kommer yderlig information, når vi kommer lidt tættere på datoen. 
 
I jeres kalender vil jeg bede jer sætte kryds ved onsdag d. 24 maj, hvor vi håber at få hele 
Friplejehjemmet med på udflugt. Gruppen af medarbejder, der arrangerer denne udflugt, sender 
besked ud, når vi nærmer os datoen!. Husk at tage fri til det ! 
 
Desuden bedes i sætte kryds ved fredag d. 9. juni kl. 17.00, hvor vi holder ”Før sommerferie fest” i 
Salen for beboer, med 2 pårørende pr. lejlighed, medarbejder og bestyrelsesmedlemmer. Der 
kommer invitation, når vi nærmer os datoen.  
De nævnte arrangementer er ud over vores vanlige aktiviteter i dagligstuen. Håber I vil deltage i 
arrangementerne, så vi får oplevelserne sammen. 
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Det ser ud til, vi får et dejligt og berigende forår, som forhåbentlig går over i en dejlig dansk 
sommer. 
 
På medarbejder siden kan jeg oplyse, at Nora Kuczapski efter fælles aftale har besluttet at 
fratræde sin stilling. I stillingen har vi ansat Merethe Hahn, der er social og sundheds assistent. 
Merethe har tidligere haft en vagt her på Friplejehjemmet via Sygeplejevikar Bureauet, hvorefter 
hun af stor interesse har søgt en stilling her. Vi glæder os til at modtage Merethe mandag d. 24. 
april. 
Marianne Markussen har valgt at søge tilbage til arbejde indenfor hendes uddannelse som 
pædagog. Marianne fratræder med udgangen af april måned. 
 
 
Bustur: 
Husk at en fælles bus er afhængig af fælles økonomi til bl.a. at betale for 
lovpligtigt syn, vedligeholdelse og brændstof. Kirsten Andersen tlf. 31 65 78 
64 er behjælpelig ved betaling. Betaling til den fælles bus kan f.eks. være en 
gaveide – husk at opgive cpr-nr. så opnår man skattefradrag! 
 
 
Ud over det vi finder på lige her og nu, samt turer med vores bus, så har vi følgende aktiviteter i 
kalenderen: 
 
 
Hver tirsdag formiddag kl. ca. 10.30 er der gymnastik/bevægelse/motion på Torvet i stueetagen 
ved Jette eller Ragnhild, eller cykeltur så man får vind i håret !. Alle er velkommen med på det 
niveau man mestrer. Mænd er også velkommen til at være med !  
 
 

                  April - 2017  

Dato Klok Aktivitet Lokale 

 13/4 11.00 Brunch – Skærtorsdag  

 14/4 11.00 Brunch – Langfredag  

 15/4 11.00 Brunch – Påskelørdag  

 16/4 11.00 Brunch – Påskedag  

 17/4 11.00 Brunch – 2. Påskedag  

 18/4 10.30 Gymnastik  Torvet st.etagen 

 18/4 15.00 Salmesang Dagligstuen 

 24/4 15.00 Spil Dagligstuen 

 25/4 10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 25/4 15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 

 26/4 10.30 Høreomsorg  

 27/4 15.00 Andagt Dagligstuen 

 28/4   9.30 Dagplejebørn Torvene 
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                  Maj - 2017  

  Dato Klokken Aktivitet Lokale 

    1/5   9.30  Spillemænd Torvet st.etagen 

    2/5 10.30  Gymnastik Torvet st.etagen 

    2/5 15.00  Salmesang Dagligstuen 

    4/5 14.30  Strikkeklub Dagligstuen 

 8/5 15.00  Spil Dagligstuen 

  9/5 10.30  Gymnastik Torvet st.etagen 

  9/5 15.00  Gudstjeneste Dagligstuen 

  9/5            19.00  Sang og Musik Salen 

11/5 15.00  Højskolesang Dagligstuen 

12/5  11.00  Brunch – St. Bededag   

16/5 10.30  Gymnastik Torvet st.etagen 

16/5   15.00  Salmesang Dagligstuen 

22/5   15.00  Spil Dagligstuen 

23/5 10.30    Gymnastik Torvet st.etagen 

23/5   15.00   Gudstjeneste Dagligstuen 

24/5 9.30 – 15.00  Friplejehjemmet tager på udflugt  

25/5 11.00  Brunch – Kr. Himmelfartsdag    

26/5   9.30  Dagplejebørn Torvene 

26/5 15.00  Andagt Dagligstuen 

30/5 10.30  Gymnastik Torvet st.etagen 

30/5 15.00  Salmesang Dagligstuen 
 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 


