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Så er vi kommet i 3. vinter måned, hvor dagene er længere, men vinteren koldere. De tågede og 
fugtige dage er blevet jaget bort af frosten, som forhåbentlig også kan sætte en stopper for 
influenza, feber og snue, som huserer mellem børn, voksne og ældre. 
 
Her på Friplejehjemmet går vinter dagene med de faste aktiviteter og med hygge om bordene og i 
de varme stuer og rum. Det er årstiden, hvor vi ikke kommer meget ud, men har mulighed for at 
motionere via gåture rundt omkring her i huset. Heldigvis har vi et stort hjem med mange 
muligheder, så kære beboere kom blot med alle jeres gode ideer til, hvad vi kan sætte i værk her i 
huset. 
 
Siden sidst har Lindy og de Frivillige fået lyst til en gang ”spis sammen” for pensionister i vores 
område. Det er planlagt til tirsdag aften d. 14. februar kl. 17.45 i Salen. Vi håber, alle beboere vil 
spise med i Salen. 
 
Her på Friplejehjemmet gør vi alt for at alle aldersgrupper, er repræsenteret her i huset. 
Medarbejderne vil fortsat gerne have de modne frivillige med her i huset omkring aktiviteter og 
aftensmåltider. Heldigvis har vi nogle engagerede og aktive medarbejder, der har fået en ide. De 
vil gerne holde åbent hus, så vi kan fremvise vores Friplejehjem og forhåbentlig gøre endnu flere 
interesseret i at være frivillig hos os. 
Gruppen har planlagt Åbent Hus lørdag d. 4. marts kl. 11.00 til kl. 15.00. Der vil i samarbejde med 
medarbejdere og nuværende frivillige blive arrangeret forskellige aktiviteter i dette tidsrum. Vi 
håber, I vil dele budskabet ud blandt alle dem, I kender, så vi kan blive mange. Yderlig information 
deles ud til jer, når vi kommer lidt tættere på datoen. 
 
I marts måned holder de Frivillige sammen med Aktiv komite Cafe-søndag d. 12/3. kl. 15.00 i 
Salen. Der er underholdning ved Per og Johan Laulund. Beboere må gerne tage pårørende med til 
Cafe-søndag. 
 
Vedrørende vindues pudsning så er der i servicepakken 2 gange om året, hvor lejlighedens 
vinduer og karme bliver vasket og pudset udvendigt. I den kommunale visitationen til rengøring i 
lejlighederne kan der desværre ikke visiteres til indvendig vinduespudsning, derfor er det noget, 
man skal bytte sig til fra den visiterede rengøring, der udmøntes hver 14. dage i lejligheden. Det vil 
f.eks. være byt af støvsugning eller gulvvask for vinduespudsning. Beboere på Friplejehjemmet 
kan også købe sig til vinduespudsning via os, eller man kan benytte sig af Emil Thagaards 
Rengøring og vinduespolering. Det er ham, vi har ansat til at klare de 2 gange udvendig. Emil 
Thagaards tilbud er 70 kr. indvendig pr. lejlighed på begge etager. Udvendig er prisen 50 kr. pr. 
lejlighed i stuetage og 80 kr. pr. lejlighed på 1. sal. Emil Thagaard træffes på mobil 5046 2173. 
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Vedrørende gudstjenester her på Friplejehjemmet, så har vi i aktivitetslisten ikke skrevet navn på 
præsten, da Bedsted Præst er sygemeldt på ubestemt tid. Vedrørende Gudstjenestetransmission 
så kan det ligeledes blive påvirket af sygemeldingen.  
 
Den ledige social og sundheds-assistentstilling har vi besat med en lokal pige Rikke Bredahl 
Jørgensen her fra Bedsted. Rikke tiltræder pr. 1. marts, og vi glæder os til fremtidig samarbejde. 
 
 
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 !  
 
 
 

Februar: 
 

  9/2  kl. 15.00  Højskolesang i dagligstuen 
12/2  kl. 14.30  Gudstjenestetransmission i dagligstuen 
13/2  kl. 15.00  Spil i dagligstuen 
14/2  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet 
14/2  kl. 15.00  Gudstjeneste i dagligstuen 
14/2  kl. 17.45  Spis-Sammen-Aften i salen 
19/2  kl. 14.30  Gudstjenestetransmission i dagligstuen 
21/2  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet 
23/2  kl. 15.00  Andagt i dagligstuen 
24/2  kl.   9.30  Dagplejebørn på Torvene – slår katten af tønden 
26/2  kl. 14.30  Gudstjenestetransmission i dagligstuen 
27/2  kl. 15.00  Spil i dagligstuen 
28/2  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet 
28/2  kl. 15.00  Gudstjeneste i dagligstuen 
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Marts: 
 

   2/3  kl. 14.30  Strikkeklub i dagligstuen 
   4/3  kl. 11-15  Åben hus kl. 11.00 – 15.00 med pølsevogn 
   6/3  kl.   9.30  Spillemænd på Torvet i st. etagen 
   9/3  kl. 15.00  Højskolesang i dagligstuen 
 12/3  kl. 15.00  Cafe-søndag i Salen, med Per og Johan Laulund 
 13/3  kl. 15.00  Spil i dagligstuen 
 14/3  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet  
 14/3  kl. 15.00  Gudstjeneste i dagligstuen 
 14/3  kl. 10.30  Høreomsorg 
 21/3  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet  
 25-26/3             Sommertid  
 27/3  kl. 15.00  Spil i dagligstuen 
 28/3  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet  
 29/3  kl. 15.00  Modeshow 
 30/3  kl. 15.00  Andagt i dagligstuen 
 31/3  kl.   9.30  Dagplejebørn på Torvene 
 
 
April: 
 

   4/4  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet  
   6/4  kl. 14.30  Strikkeklub i dagligstuen ?? 
   6/4  kl. 15.00  Højskolesang i dagligstuen 
 10/4  kl. 15.00  Spil i dagligstuen 
 11/4  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet 
 13/4  kl .11.00  Brunch – Skærtorsdag 
 14/4  kl. 11.00  Brunch – Langfredag 
 15/4  kl. 11.00  Brunch – Påskelørdag 
 16/4  kl. 11.00  Brunch – Påskedag 
 17/4  kl. 11.00  Brunch – 2. Påskedag 
 18/4  kl. 10.30  Gymnastik på Torvet 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 


