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Nyhedsbrev - Maj 2018
til beboere og pårørende
Kom maj du søde milde …. Sangen, må man sige har, passet her i den første del af maj måned.
Vi har allerede opnået flere sommerdage, end vi fik sidste sommer !
Solen skal nydes, og vi forsøger at få flest mulige med ud. Her anvender vi de omtalte klippekort, så
kære beboer gør brug af vores tilbud om at komme ud. Det er godt for sundhed og sjælen.
Siden sidst har vi være på udflugt, hvor vi d. 2. maj var 19 beboer, godt med medarbejder og enkelte
frivillige med på udflugt til Fur. En bemanding der gav gode muligheder for hjælp under udflugten.
En rundvisning på Fur af den blinde guide kan varmt anbefales, så får man mere at vide om de lokale
tilstande, end turistinformationen kan give. Frokost på Færgekroen på Fur kan vi også anbefale. Alt
i alt en go dag med mange kilometer og meget at se oppe fra den store bus, hvor chaufføren klarede
selv de mindste veje. Nok er man træt efter sådan en dag, men hvad gør det, når man har oplevet,
set og derefter har mange dage til at hvile sig i. Vi glæder os til næste års udflugt, så kære beboer,
I må gerne komme med ideer til, hvor vi skal hen i maj 2019.
Næste aktivitet er ”før sommerferie festen”, som er for beboerne med 2 pårørende, medarbejder og
bestyrelsesmedlemmer. Festen er blevet en tradition, der afvikles første fredag i juni, hvis ikke det
rammer dårligt ift. helligdage. I år er det fredag d. 1. juni. Der er sendt invitationer ud til primær
pårørende, medarbejder og bestyrelsesmedlemmer. I kære beboer modtager opslag, når vi er lidt
nærmere på dagen. Ved Før sommerferie festen er det beboer/pårørende repræsentanten i
Vennernes bestyrelse, der er på valg. Det vil I høre mere om til festen.
Når vi passerer ”Før sommerferie festen”, så starter vi så småt afviklingen af medarbejdernes
hovedferie = sommerferie. Det er særligt i skolesommerferien, hvilket er ugerne 27 – 32, at der er
mange medarbejdere på ferie. Heldigvis får vi rigtig godt hjælp af mange af de kendte afløsere, som
kommer ind for at vikariere i sommerferien. Tag godt imod dem, for uden dem ville det tage mange…
mange uger at afvikle sommerferien.
Lige en påmindelse om klippekortene. Klippekort kan anvendes til ledsagelse, dog bedes I give
besked i god tid, da vi lige skal have en medarbejder klar til at komme med ud af huset. Klippekort
anvendes også til gå-ture, gymnastik, cykelture, kortspil, aktiviteter i små eller store grupper, men
også til en` til en` tid. Hjælp til ydelser i lejligheden, når blot det er noget der ikke er visiteret i forvejen.
Jeg vil igen opfordre jer beboere til at komme med jeres ønsker og ideer til, hvad I gerne vil anvende
klippekort til.
Vi har en del administration ved afvikling af klippekort, hvilket sekretær Lene E tager sig af, men for
at få brugt det afsatte beløb, så har vi bedt Annie (som I kender fra gymnastik) til at komme om
onsdagen for at høre, om der er nogle, der vil ud, spille spil, synge eller hvad I kan finde på af
aktiviteter. Tag imod Annies tilbud og gør brug af jeres klippekort.
Blandt de unge medarbejder i køkkenet siger vi farvel til dem, når de bliver 18 år. Derfor har vi af og
til udskiftning i denne gruppe af medarbejder. Her til sommer tiltræder Mathias Kanstrup Johnsen og
Hanne Bak Vestergaard.

Anne Kirstine Balsby
Leder
Direkte 23 37 87 82

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

I gruppen af medarbejder i plejen har vi vikaransat Karin Winther Jensen pr. 1. juli, hvor hun er
uddannet social- og sundheds assistent.
Blandt jer beboer har vi også sagt farvel og nu goddag til nye beboer. I lejligheden 1. sal 4 er Jørgen
Kjærgaard flyttet ind. I lejligheden st. 8 er Kresten Peter Jensen flyttet ind og mandag den 21/5 flytter
Elly Kaastrup-Hansen ind i lejligheden st. 3.
Velkommen til jer alle.

HUSK HUSK
Cyklerne skal ud nu foråret, sol og sommer er over os. Knud Allan, Ragnhild, samt af og til Marinus
(alle frivillige) vil komme fredag eftermiddag for at tage beboere med på cykeltur. Tag nu godt imod
dem og tag imod deres tilbud. Det er godt for sjæl, hud og hår at komme ud i sol og vind.
Der cykles dog ikke de fredage, der er erindringsdans, for da skal benene jo arbejde på dansegulvet,
og musikken skal nydes.
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 ture med vores bus, så har vi følgende aktiviteter i
kalenderen:
Hver tirsdag formiddag kl.10.30 er der gymnastik/bevægelse/motion til dejlig musik på Torvet i
stueetagen ved Annie, Jette eller anden personale. Samværet gør gør både krop og sjæl godt, så
tag imod opfordringen. Alle er velkommen med på det niveau man mestrer. Mænd er også
velkommen til at være med !

Med venlig hilsen
Anne Balsby
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Maj - 2018
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

15/5

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

15/5

15.00

Salmesang

Dagligstuen

20/5

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

21/5

11.00

Brunch – 2. Pinsedag

Torvene

22/5

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

22/5

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

24/5

Ca.10.15 Høreomsorg

24/5

15.00

25/5

9.30

27/5

Andagt

Dagligstuen

Dagplejebørn på besøg

Torvene

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

29/5

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

29/5

11.00

Brunch pga. møde i huset

Dagligstuen

29/5

15.00

Salmesang

Dagligstuen

Juni - 2018
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

1/6

17.00

Før-Sommer-Fest

Salen

3/6

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

4/6

15.00

Spil

Dagligstuen

5/6

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

5/6

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

7/6

14.30

Strikkeklub

Torvet stueetagen

7/6

15.00

Højskolesang

Dagligstuen

8/6

14.30

Erindringsdans

Torvet stueetagen

12/6

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

12/6

15.00

Salmesang

Dagligstuen

18/6

15.00

Spil

Dagligstuen

19/6

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

19/6

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

21/6

11.00

Brunch pga. møde i huset

Dagligstuen

23/6

Sankt Hans

26/6

10.30

Gymnastik på torvet

Torvet stueetagen

26/6

15.00

Salmesang

Dagligstuen

28/6

15.00

Andagt

Dagligstuen

29/6

9.30

Dagplejebørn på besøg

Torvene
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