
 

 

 
 

        
            

 
 
I disse lune dage i oktober måned opleves endnu en lille smule sommer, men løvet viser 
tydelig tegn på efterår. Naturen står med alle dens smukke farver nu hvor den mørke tid 
tager flere timer af døgnet. 
 
Siden sidst har vi haft høstfest med skøn musik og underholdning af Kanstrup og Pedersen, 
som fik hjælp til omkvædet af formanden Povl Bojer. Alle bidrog til en skøn aften. Se foto og 
tekst på hjemmesiden. Forinden havde vi fået pyntet fællesarealerne i efterårsfarverne, så 
stemningen var skabt til Høstfesten. 
Senest har Vennerne afviklet ”spis sammen” her den 11. oktober, som var godt besøgt af 
pensionister fra vores område. Hvis der ude i vores nærområder sidder ensomme, der gerne 
vil være med til ”spis sammen”, men kan have svært ved at komme afsted, så er man 
velkommen til at kontakte Vennerne til Friplejehjemmet, eller ringe direkte til 
Friplejehjemmet. Så kan vi være behjælpelig.  
 
Friplejehjemmets bestyrelse har haft gennemgang af boligregnskabet for vores 24 
plejeboliger. Regnskabet gav ikke anledning til huslejestigning i 2019. 
 
Vi havde d. 9. oktober besøg af Bedsted´s nye præst Else Bjerg, som var med rundt for at 
se Friplejehjemmet og hilse på de beboer, der var ude på Torvene til formiddagskaffe. Else 
er åben for nye tiltag ift. afvikling af gudstjeneste og andre aktiviteter i vores hus, hvor hun 
gerne vil være med, samt åben for de ideer vi måtte komme med. Hvis der blandt beboerne 
er nogle, der ønsker samtale med Else, så vil vi gerne være behjælpelig med at formidle 
kontakten. 
 
Fremadrettet vil vi gerne påminde jer om følgende aktiviteter: 
Julen er næste højtid. I den forbindelse afholder Vennerne til Friplejehjemmet Julestue 2. 
søndag i advent, som i år er d. 9/12. Det foregår i Salen, hvor Vennerne har gevinster, hvor 
man køber lodder i stilehæfte ved at få sit navn skrevet. Vennerne har også en Tombola, 
hvor de gerne vil have hjælp til Tombola gevinster, så der kan blive meget at spille om. 
Har du / I noget, I gerne vil bidrage med, så kontakt formand Kirsten Andersen tlf. 31 65 78 
64. 
 
For at komme i julestemning har vi på Friplejehjemmet en tradition om at hjælpe hinanden 
med at få julepyntet fælles arealerne. Det foregår onsdag d. 28 november fra kl. 14.30 
hvor beboer, deres pårørende og bekendte, samt vennerne og frivillige sammen med 
medarbejder pynter op til jul. Der vil være kaffe/the og saftevand med lidt godt til ganen 
samtidig med, at vi pynter op. Håber at se så mange som mulig, da det er en meget hyggelig 
stund sammen. 
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For at have lidt mundgodt skal vi i november have gang i bagning af pebernødder, hvor vi 
håber mange beboere vil være behjælpelig ? 
 
Lucia optog og julesange kommer der også, hvilket I kan se mere om, når vi kommer lidt 
tættere på december.  
 
Onsdag d. 12/12. har vi julefrokost for beboer og medarbejder i Salen, hvor 
Friplejehjemmets bestyrelse vil hjælpe til; men det kommer der også mere information om, 
når vi kommer lidt tættere på december måned. 
 
I medarbejderstaben er SSA elev Bettina H. startet. Bettina har praktik her frem til 10/12. 
Hendes praktik her hos os genoptages igen i 2019. 
Den 28/11 starter endnu en SSA elev Irene M, som skal være her til februar måned. 
 

Kommende fødselsdage blandt beboer som vi ønsker hjertelig TILLYKKE    
 

 27. oktober Dagmar Munkholm, lejl. 6, 1. sal 
 25. november Margith Mikkelsen, lejl. 11, 1. sal 

 
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:  30. oktober og 4. december. Det skrives også i 
aktivitetskalenderen, når vi når til de måneder. 
 

Med venlig hilsen 
Anne Balsby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  Oktober - 2018  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

  16/10  10.30 Gymnastik Torvet 
stueetagen   16/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 

  18/10  14.30 Erindringsdans Torvet 
stueetagen   21/10  15.00 Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke Dagligstuen 

  22/10  15.00 Spil AFLYST Dagligstuen 

  23/10  10.30 Gymnastik  Torvet 
stueetagen   23/10  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 

  26/10    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

  28/10  00.00 Sommertid slutter  

  28/10  15.00 Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke Dagligstuen 

  30/10 Ca.10.00 Høreomsorg  

  30/10  10.00 Gymnastik – OBS tidspunkt Torvet 
stueetagen   30/10  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

  30/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 
 

  November - 2018  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

    1/11  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

    4/11  15.00 Cafe v/Vennerne Salen 

    5/11  15.00 Spil AFLYST Dagligstuen 

    6/11  10.30 Gymnastik Torvet 
stueetagen     6/11  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 

    8/11  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

  11/11  15.00 Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke Dagligstuen 

  13/11  10.30 Gymnastik Torvet 
stueetagen   13/11  15.00 Salmesang Dagligstuen 

  18/11  15.00 Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke Dagligstuen 

  19/11  15.00 Spil AFLYST Dagligstuen 

  20/11  10.30 Gymnastik Torvet 
stueetagen   20/11  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 

  22/11  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

  27/11  10.30 Gymnastik Torvet 
stueetagen   27/11  15.00 Salmesang Dagligstuen 

  28/11  14.30 Julepyntning m/pårørende og frivillige Fællesarealer 

  29/11  19.00 AKTIV Komité, underho. v/Ballerum Tæsk Værk Salen 

  30/11    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

 


