FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 97 77 55

Nyhedsbrev - August 2017
til beboere og pårørende

Skolernes sommerferie er slut, og landmændene er så småt begyndt at høste, når bare lige vejret
er til det. Frugterne modnes, hvis ikke den kraftige vesten vind, vi har haft, har slået frugterne af
træer og buske. Vi håber, der i år er frugter, trods vejrets luner, som vi ved fælles hjælp kan gøre
klar til marmelade og andet godt vinterforråd.
Ja skolebørnenes sommerferien er slut, og i den sidste uge kom der så endelig enkelte
sommerdage. Vi må håbe, vi får nogle gode sensommer måneder, så vi når at mærke solen. Vejret
er lunefuldt i Thy og Danmark, og er ofte start- replikken i samtalen, når vi mødes.
Sommerferien er ikke helt overstået blandt medarbejderne. Vi er mange, der skal have afviklet 3
ugers sommerferie, og vi ønsker ikke, at medarbejderstaben skal være mere vikar end fast
medarbejder, derfor tager det sin tid. Vi har heldigvis igen i år haft glæden af vikarer, der tidligere
har været fastansatte her, men nu er i gang med uddannelse. Tak for jeres hjælp.
Juli måned var arrangeret med nogle aktiviteter, der blev budt ud til alle, og nogle af jer beboer
gjorde brug af tilbuddene. Ledsagelsen var via klippekortsordningen, som vi omtalte i
Nyhedsbrevet juni måned. Ordningen er udmøntet fra Sundheds og ældre ministeriet 2017 ud,
samt i 2018.
De arrangerede ture var en indkøbstur i Bilka samt en tur ud i det blå, der gik til Hanstholm og
Madhuset. Turene var vellykkede, og man kan på Friplejehjemmets hjemmeside se fotos fra
turene.
Desuden var der i juli arrangeret dame – herre aften, som der også er fotos fra på hjemmesiden.
Igen vil vi minde jer om ”klippekortet” / f.eks. ekstraordinær tid til dig selv, hvis du har nogle ønsker
og behov. Klippekorts-ordningen kører resten af år 2017 ud, så skynd dig at gøre brug af
muligheden, inden det er for sent.
Har du brug for ledsagelse til en privat fest, et arrangement eller anden aktivitet ud af huset eller i
din egen bolig, opfordrer vi dig til at tage imod dette tilbud. Tag en snak med dine pårørende og din
kontaktperson her på Friplejehjemmet om dine ønsker. Har du en idé til en fælles aktivitet, er du
meget velkommen med forslaget.
Af kommende aktiviteter er der Åle-gilde d. 24. august i Salen, som er arrangeret af Aktiv
Kommiteen, der med midler fra kommunen skaber aktiviteter for borger, der er 60 år eller mere og
bor i nærområdet. Alle beboer tilbydes ål den aften, uanset om man vælger at spise med i Salen
eller ej. Hvis der er spørgsmål vedrørende tilmelding mm. til Åle-gildet, kan man kontakte Betty
Jacobsen på 29424919.
I september har vi Høstfest torsdag d. 14/9. kl. 17.00 i Salen. Høstfesten er for beboere, frivillige
og medarbejdere, som vil modtage invitation, når vi kommer nærmere på datoen.
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Her i sommerferien har vi fået ny beboer. Velkommen til Stig Rosenstand fra Hvidbjerg på
Thyholm, der er flyttet ind på 1. sal lejlighed 10.
I denne uge har Christen Weisbjerg holdt flyttedag ned i stueetagen lejlighed 12.
Den ledige lejlighed er tilbudt Karen Margrethe Grønkjær og ægtefælle her fra Bedsted.
I medarbejderstaben skal vi i dag sige farvel til Charlotte Møller, som skal i gang med uddannelse i
Århus. Vi håber, hun får tid og mulighed for at komme forbi i ferier, som nævnt er det rart med
vikar, vi kender. Her skal lyde en kæmpe tak for din indsats Charlotte!
Hanne Ørtoft vil fortsætte som vikar.
Nye ansigter i medarbejderstaben, er Kristina Vestergård, der kiggede forbi i juni og nu er startet
her pr. 1. august. I næste uge starter Astrid Olesen. De er begge uuddannede hjælpere med
erfaring fra tidligere jobs, og de vil være her, indtil de skal i gang med uddannelse i 2018.
Ungarbejderne i køkkenet har her i forår og sommer været igennem en generationsskifte.
Velkommen til jer alle sammen.
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. Alle er velkommen med på det niveau man mestrer. Mænd er også
velkommen til at være med !
August - 2017
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

14/8

15.00

Spil

Dagligstuen

15/8

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

15/8

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

22/8

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

22/8

15.00

Salmesang

Dagligstuen

23/8

11.00

Brunch pga. møde i huset

Dagligstuen

24/8

18.00

Ålegilde v/ Aktiv Komite

Salen

25/8

9.30

Dagplejebørn på besøg

Torvene

28/8

15.00

Spil

Dagligstuen

29/8

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

31/8

15.00

Andagt

Dagligstuen
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September - 2017
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

5/9

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

5/9

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

6/9

11.00

Brunch pga. møde i huset

Dagligstuen

7/9

10.30

Udflugt med Venneforeningen. Opslag følger

7/9

14.30

Strikkeklub

Dagligstuen

11/9

15.00

Spil

Dagligstuen

12/9

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

12/9

15.00

Salmesang

Dagligstuen

14/9

15.00

Højskolesang

Dagligstuen

14/9

17.00

Høstfest. Opslag følger

Salen

19/9

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

19/9

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

20/9

Høreomsorg

25/9

15.00

Spil

Dagligstuen

26/9

10.30

Gymnastik / cykeltur

Torvet / ud i det blå

26/9

15.00

Salmesang

Dagligstuen

28/9

15.00

Andagt

Dagligstuen

29/9

9.30

Dagplejebørn på besøg

Torvene
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