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Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 97 77 55

Nyhedsbrev - December 2018

til beboere og pårørende

Julen 2018 står for døren - og den kommer uanset, om vi er klar til det eller ej.
Her på Friplejehjemmet har der allerede i nogen tid været juleoptakt og juleforberedelser.
Der er bagt pebernødder og småkager, der er lavet nyt og kreativt julepynt, men der er også
fundet kendt julepynt frem.
TAK til alle jer der har været med til at skabe den fine julepyntning på Friplejehjemmet!
Siden sidst har Aktiv Komité haft underholdning, gløgg og æbleskiver og ”kom- sammen” i
Salen med stor succes. I dagligstuen har vi fået dejlig jule sang leveret af elever fra Bedsted
skole. Vi har afviklet en dejlig afslappet og underholdende julefrokost for beboere og
medarbejdere, hvor Friplejehjemmets bestyrelse hjalp til. Så sent som i går på Luciadag
havde vi glæden af de smukkeste og vel syngende Lucia-piger fra Bedsted skole. Tak til alle
for de dejlige, gode og fine indslag
I den kommende tid har vi:
Lucia optog og julesange mandag d. 17/12. kl. 19.00 på Torvene. Traditionen tro får vi
Luciaoptog ved minikonfirmander/spejdere og julesange ved Bedsted Kirkekor med organist
Claus B. Nielsen. Luciaoptoget kommer rundt på Torvene og Koret synger oppe fra den
store åbning på 1. sal. Der vil være ta` selv kaffe/the, drikkevarer og lidt mund godt. Alle er
velkommen. Tak til koret og arrangørerne af indslaget.
Rammerne og planerne for juleaften og nytårsaften er som følgende:
Juleaften foregår på Torvet i stueetagen med start kl. 17.00, hvor der er plads til spisebord,
juletræ og de bløde møbler, samt god plads omkring spisebordet og juletræet når der skal
danses.
Menuen juleaften er traditionel dansk julemad, som der vil være god tid til at spise. Dertil
vin, øl eller sodavand efter ønske, samt jule godter og frugt. Aften pigerne har planlagt
bordpynt og indslag til en rigtig go juleaften. Vennerne til Friplejehjemmet giver julegave til
de beboere, der er hjemme.
Nytårsaften foregår i dagligstuen, hvor der dækkes op til alle med start kl. 17.00. Det bliver
trangt i dagligstuen, men det giver mulighed for at se og høre Dronningens nytårs tale
imellem forret og hovedret. I år strækker vi nytårs menuen ud. Der startes med forret før
nytårstalen. Efter talen kommer hovedretten. Dessert kommer senere sammen med kaffe
og godter. Til slut tilbydes der suppe til natmad. Der vil være fælles hygge i dagligstuen og
lidt nytårsfyrværkeri udenfor dagligstuen.
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For at arrangementerne kan flyde stille og rolig disse 2 aftner, må alle hjælpes ad efter det
man kan hjælpe med.
Påmindelse for jer der skal ud af huset. Afhentningstidspunkt d. 24/12 og 31/12 er
senest kl. 17.00 – Dette for at skabe ro for dem der bliver hjemme på
Friplejehjemmet.
Vi ønsker, og håber I kære pårørende vil vise den respekt at overholde tidspunktet.
For at få dem klar, der skal ud på besøg d. 24/12 og 31/12, samt for at skabe ro for dem
der bliver hjemme på Friplejehjemmet, har vi behov for, at dem der skal ud af huset tager
afsted før kl. 17.00.
På Friplejehjemmet tilstræber vi at starte juleaften og nytårsaften kl. 17.00, da det giver
mulighed for at flest mulige kan være med til hele arrangementet. Ved fælles hjælp og
tolerance skaber vi den bedste jul og nytår for os alle.
Vedrørende det nye år 2019 kan vi berette følgende:
Vi har den glæde, at Thisted Kommune vælger fortsat at bruge midler til
Klippekortsordningen, også til beboer på Friplejehjemmet, hvor vi har 150.000 kr. til
klippekort fordelt mellem alle beboer i 2019.
Mad/kost er ifølge statens takster steget med kr. 72,00 pr. måned. Dvs. at kostfakturaen i
år 2019 lyder på kr. 3.685,00 imod kr. 3,613,00 i år 2018. Denne stigning kan vi ikke selv
regulere på, men heldigvis kan vi som tidligere skrevet gentage, at der ingen
huslejestigning er i 2019.
Desværre kommer Svankjær Dilettanter ikke på Friplejehjemmet med deres dilettantstykke år 2019. Det er pga. kulisserne, der ikke er flytbare. Hvis der blandt jer beboere er
interesse for at se stykket på Bedsted Skole, har vi mulighed for at arrangere ledsagelse
via klippekort, således man kan se stykket der. Kontakt os hvis I har interesse for det.
Vi forsøger at få noget andet underholdning i en af de første måneder i 2019. Forslag er
velkommen.
Vi har tilbudt at stille Salen til rådighed for foredrag igen i februar 2019. Denne gang er det
Gerda Bruhn Sundhedspaletten i Thisted, der gerne vil låne Salen til foredrag ved
professor og overlæge ved hjerteafdelingen på Ålborg Universitetshospital Erik Berg
Schmidts, der kommer og fortæller om kolesterol og hjertesygdomme tirsdag d. 26.2 2019
kl. 19.00. Der kommer yderlig opslag i det nye år.
Kommende fødselsdage blandt beboere som vi ønsker hjertelig
30. december Irene Sohn Thomsen lejl 10, stuen
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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 !

Med venlig hilsen
Anne Balsby
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December - 2018
Dato
16/12
17/12
18/12
21/12
23/12
24/12
24/12
25/12
25/12
26/12
31/12

Klokken
15.00
19.00
10.30
15.00
15.00
12.00
15.00
11.00
15.00
11.00
11.00

Aktivitet
Streaming af gudstjeneste, Bedsted Kirke
Luciaoptog og julesange v/Bedsted Kirkekor
Gymnastik
Julegudstjeneste v/Else Kaag Bjerg
Streaming af gudstjeneste, Bedsted Kirke
Smørrebrød
Streaming af gudstjeneste, Bedsted Kirke
Brunch
Streaming af gudstjeneste, Bedsted Kirke
Brunch
Brunch

Dato

Klokken
11.00
14.30
15.00
11.00
10.30
15.00
15.00
14.00
10.30
15.00
17.00
10.30
15.00
9.30
10.30
15.00

Aktivitet
Brunch
Strikkeklub
Streaming af gudstjeneste, Bedsted Kirke
Brunch pga. møde i huset
Gymnastik
Salmesalg
Højskolesang
Spil
Gymnastik
Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele
Spis-sammen-aften v/Frivillige
Gymnastik
Salmesang
Besøg af dagplejebørn
Gymnastik
Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg

Lokale
Dagligstuen
Torvene
Torvet st.etagen
Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Torvene
Dagligstuen
Torvene
Torvene

Januar - 2019
1/1
3/1
6/1
7/1
8/1
8/1
10/1
14/1
15/1
15/1
17/1
22/1
22/1
25/1
29/1
29/1
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Lokale
Torvene
Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Torvet st.etagen
Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Torvet st.etagen
Dagligstuen
Salen
Torvet.st.etagen
Dagligstuen
Torvene
Torvet st.etagen
Dagligstuen

