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

Nyhedsbrev - Juni 2018
til beboere og pårørende
Foråret blev hurtig overhalet af sommeren. I maj måned havde vi flere sommerdage end hele sidste
sommer. Det har sammen med gode sommerdage i første del af juni måned givet os en fantastisk
start på sommeren. Det har vi konkret mærket ved at vi allerede nu har nydt flere lange lyse dage
og aftner ude på terrassen. Sommerdagene er også blevet nydt i skyggen for varmen har også været
en udfordring for nogle af os. Væskeindtaget er særlig vigtigt i sommervarmen. Vi har i år prøvet
med slush ice for at friste til øget væskeindtag, hvilket beboerne har taget godt imod. Slush ice giver
dejlig kold let frosset saft, hvor man får væske og sukker. Kig ind på hjemmesiden og se billeder fra
sommerdagene
Årets ”Før sommerferie fest” er vel overstået. Alle beboere var tilstede i Salen ved start af festen. En
dejlig annerkendelse af festen, hvor vi ser beboer, pårørende, bestyrelsesmedlemmer og
medarbejder hygger sig sammen. Vi håber traditionen kan blive ved og fortsat være et samlingspunkt
for os alle. Kig ind på vores hjemmeside og se billeder fra festen.
På lørdag får Friplejehjemmet besøg af Thyholm RC, hvis speciale er en stor bane landskab, som
de bygger enten udendørs eller indendørs afhængig af vejret. På banen kører de med lastbiler,
Crawler mm. Det bliver spændende at se hvad de sammen har bygget og kører med på banen. Alle
er velkommen.
Sankt Hans bål - bliver ved traditionen for lørdag d. 23. juni har Kurt Thomsen, bestyrelsesmedlem
planlagt bål i bål-fadet uden for dagligstuen. Der vil være aftensmad kl. 17.45 i dagligstuen som
vanlig. Arrangementet vil startet efter aftensmaden ca. kl. 19.00, hvor organist Claus Bendix Nielsen
vil spille til sangene og holde båltale. Kurt tænder bålet med den fine heks lavet af Lisbeth og Alice.
Alle med tilknytning til Friplejehjemmet er velkommen til at deltage ved bålet. Der vil være aftenskaffe
efter sang og tale, hvor gæster kan købe kaffe og kage.
I juli måned holder nyhedsbrevet sommerferie. Salmesang, Højskolesang og Spil holder også ferie.
I medarbejderstaben har Åse, Lisbeth, Ole, Lindy og Lene E meldt sig som tovholder for nogle
sommerferieaktiviteter i juli måned. Der vil komme opslag eller invitation ud til alle beboere, når man
kommer lidt tættere på aktivitetsdatoerne og hvad de indeholder.
I juli måned har vi mange beboere, der har fødselsdag. Derfor vil juli bære præg af aftensmad efter
fødselarens ønske, samt rundstykker til formiddagskaffe eller lagkage til eftermiddagskaffe alt efter
fødselarens ønske. Sikke en ”guffe” måned !
I gruppen af medarbejder har vi fastansat sosu- hjælper Betina Vestergaard Poulsen, som man kan
møde i dag- og nattevagter.
Vi har sagt farvel til praktikant Rawa, efter en længere periode hos os.
Vi har sagt farvel til sosu-hjælper Tom Jensen, der har fået arbejde tættere på hans bopæl.
Vi har et stillingsopslag på vej ud, hvor vi søger en sosu-assistent i dag- og nattevagter.
Fra uge 25 til og med uge 28 har vi praktikant Michelle med ude i plejen.
Eventuel får vi en sosu-assistent i virksomhedspraktik, men vi har ikke en endelig aftale endnu.
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Blandt jer beboere har vi også sagt farvel og nu goddag til nye beboer. I lejligheden 1. sal 3 flytter
Else og Ove Kristensen ind på lørdag – Velkommen!
Sommer - Sommer – Sol og Sommer – Vi håber, der må komme flere og gerne mange gode
sommerdage i år. Det giver mulighed for at komme ud og nyde de lange lyse dage og aftner. Lige
nu er det højsæson for spadsereture, cykelture, udflugt /busture og hygge stunder udenfor. Gør brug
af bænkene og havemøblerne udenfor – tag imod, når medarbejder, frivillige og pårørende tilbyder
en tur ud at se, dufte og lytte til sommeren. Det er godt for krop og sjæl !
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. 10.30 er der gymnastik/bevægelse/motion på Torvet i stueetagen ved
Jette eller Annie. Alle er velkommen med på det niveau man mestrer. Mænd er også velkommen til
at være med !
På grund af møder i huset er gymnastik rykket frem med til kl. 10.00 på følgende datoer:
28. august, 4. september, 30. oktober og 4. december. Det skrives også i aktivitetskalenderen, når
vi når til de måneder.
Go sommer til os alle. Nyhedsbrevet vender tilbage midt i august.

Med venlig hilsen
Anne Balsby

Juni - 2018
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

18/6

15.00

Spil

Dagligstuen

19/6

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

19/6

13.30

Ældre gudstjeneste m/efterfølgende kaffe

Bedsted Kirke

21/6

11.00

Brunch pga. møde i huset

Dagligstuen

23/6

19.00

Sankt Hans Fest

Terrassen

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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Juli - 2018
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

1/7

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

3/7

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

3/7

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

5/7

14.30

Strikkeklub

Dagligstuen

8/7

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

10/7

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

17/7

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

17/7

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

22/7

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

24/7

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

26/7

15.00

Andagt

Dagligstuen

29/7

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

31/7

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

31/7

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

August - 2018
Dato

Klok

Aktivitet

Lokale

2/8

14.30

Strikkeklub

Dagligstuen

7/8

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

7/8

15.00

Salmesang

Dagligstuen

9/8

15.00

Højskolesang

Dagligstuen

13/8

15.00

Spil

Dagligstuen

14/8

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

14/8

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

16/8

14.30

Erindringsdans

Torvet stueetagen

21/8

10.30

Gymnastik

Torvet stueetagen

21/8

15.00

Salmesang

Dagligstuen

23/8

17.30

Ålegilde v/ Aktiv Komité

Salen

26/8

14.30

Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke

Dagligstuen

27/8

15.00

Spil

Dagligstuen

28/8

10.00

Gymnastik

Torvet stueetagen

28/8

15.00

Gudstjeneste

Dagligstuen

30/8

15.00

Andagt

Dagligstuen

31/8

9.30

Besøg af dagplejebørn

Torvene
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