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Det er mæ en gle sådan en då som i då,                                                                                            
og byde velkommen til en flok, 
der er samlet om æ jubilæums bå. 
 
Fo 9 år siden gik der fra Kommunen besked, at æ Rønhedecenter sku lukkes, 
æ beboer sku til Koldby og bo, æ dar i Bedsted sku låses, og æ lys sku slukkes. 
 
Der bløw samlet underskrifter til kommunen æ tro nær 500. 
Men der var ikke nøj og gø, æ beslutning var tån og sådan skulle kø, 
 
men Henry Dahlgård, hans mor skulle ikke flyttes, dertil sagde han nej, 
nu bygger vi en friplejehjem i Bedsted og det skal være nøj for sig. 
 
På en borgermød hvor der var mange mennesker, var æ stemning stor, 
æ tøves æ ka mindes de føst bidrag bløw gien, 
og fler kom til, nu var der gång i, 
og Henry så, la os nu blyw ved. 
 
En bestyrels bløw sat sammen først 1 til sidst var der fem, 
og en sekretær skulle der til, 
det bløw godt nok en bette jen, 
men hun var sikker og ved hendes meninges mod, 
ind i bestyrelsen ville hun ikke, det hun påstod. 
 
Der bløw holdt møder på kryds og på tværs, 
så manne at de slet ikke ka nævnes i de her vers, 
men da højspændingsværket så var til salg, 
bløw der slon til, manne tøt det var ren gal. 
 
50 tusind og også en masse inventar, 
æ må sige, det var spændende, da vi åbnet den blå da. 
 
Da æ økonomi var i orden, ku æ byggeri gå i gång. 
Æ akitekt fik indretten en kontor i banan, 
og så gik det ellers fremad efter han plån. 
 
Der bløw gravet jord af, men det var ikke så godt, 
det vist sig, at det var hel svot, 
så det standste æ arbejde en styk tid, 
æ jord sku køres til Skive kemik, 
det vår lidt gør, æ grund igen var hvid. 
 
Æ venneforening den knoklet både næt og då, 
det var jo den, der skulle vær forældre te æ bå. 
 
Mens der bløw bagt boller og blød brød i lange baner, 
og der bløw holdt møder, så ingen aner, 
rejst æ bygninger sig højt mod sky, 
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lidt krumning fik de, men det pynter i vor by.      
Så kom den då, da æ beboer flyt ind, 
det blæst en strid østen vind, 
der var glat og sne, men de fik tåg over ders ho, 
og indenfor var der varm, 
plus venlige hænder og mad så go. 
 
Siden har vi både fåt bus og garage, 
og tre cykler æ tro du vil, 
og chauffører i hobetal er der kommen til. 
 
Det glæder os, at vor hus altid er fyldt op, 
Lige fra æ bund og te æ top. 
 
En hund er der også kommen i æ hus, 
den tjener si fø ved og gø, 
ja, det er som tider, så at det ka høres om i æ by. 
  
Og der er flaskedreng, der suser rundt, 
æ ved ikke, hvad han lave, men han har altid trånt, 
så med det jet og så med det åndt, 
der er nue, der altid ka fo æ te og se ud, som om de har trånt. 
 
Der er jo så pæn både ud og ind, 
ja, der er jo aldrig nu tide en støvgran og fin, 
æ hæk er klippet og æ græs er slån 
mellem æ busker er der hakked båd forneden og foroven. 
 
Og æ plej den er jo helt i top, 
der er nu tilsted til put i seng og hjælp op, 
og æ køkken serverer så go nøj mad 
lige fra gul ærter til koteletter i fad. 
 
Der er mange frivillige knyt te æ hjem, 
ja, hvad skul vi gøre uden dem, 
med gle de kommer og tager en nap, 
både her og der når æ tid er knap. 
 
Jo, Henrys ide med en Friplejehjem va go, 
godt han var sej og havde mod, 
og mange var villig til og stå sammen med ham, 
en tak vi skylder dem alsammen. 
 
Det er dejligt, at interessen er så stor, 
det har været med til og støt og gi mod, 
så æ Friplejehjem i Bedsted er en go ste å vær, 
vi håber alt godt på dens videre færd. 
 


