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April med sol og lune dage, men så sandelig også med sol og kolde dage. Udenfor kvidrer 
fuglene blidt for vores ører. Landmanden har travlt i marken, hvilket vi bemærker både med 
lugtesansen og synet af store maskiner på mark og veje. Foråret melder sig med lam og 
ællinger, samt kyllinger. Vi står lige foran Påsken år 2019. 
 
Siden sidst har vi haft generalforsamling i foreningen Venner til Friplejehjemmet Bedsted 
Thy, hvor Lis Wensien er trådt ud af bestyrelsen. Kirsten Andersen og Mary Hedegaard tog 
imod genvalg, og ny i bestyrelsen er Betty Jensen. I Friplejehjemmets bestyrelse tog Anne 
Grethe Olesen, Ragnhild Serup og Ole Wensien imod genvalg. 
 
Foråret har sat sit præg på de sidste busture. På en af turene var man ude at se lam og 
ællinger på Galgebakke i Hassing. Senest gik turen til Agger Tange for at se den nye ø og 
fuglelivet derved. Senest har vi haft besøg af Kristina, en af vores timelønnede afløsere og 
hendes far, der havde små kyllinger med. Foråret, kyllinger og her de sidste par dage er der 
kommet fint påskepynt op på Torvene. Nu må vi være klar til påsken ! 
 
I den kommende tid har vi Modeshow i Salen. Helt præcis onsdag d. 24. april kl. 14.30 i 
Salen hvor alle er velkommen. Kirsten Andersen har lavet aftaler med Baun, Thea og Kjeld 
sko i Hurup. 
Torsdag d. 25. april er der Erindringsdans på Torvet, hvor Bertel og Venner spiller. Alle er 
velkommen til dans, god musik og snak. 
Inden næste Nyhedsbrev udkommer, tager alle beboere og medarbejdere på udflugt onsdag 
d. 8. maj. Måske det bliver i år, vi alle kommer afsted sammen? Rie, Tina R, Line og Anja 
står for planlægningen af, hvor vi skal hen, hvad vi skal se og hvor vi skal spise. Vi kører ud 
i lejet bus og vores egen bus om formiddagen og kommer hjem igen før kl. 15.00. Turen er 
planlagt og tilrettelagt, så vi er mange medarbejdere med til at hjælpe alle uanset kørestol, 
rollator og hvad man har brug for af hjælp. 
 
Til jeres kalender bare lige en påmindelse om ”Før sommerferie fest” fredag d. 14. juni for 
beboere og 2 pårørende pr. lejlighed, samt medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Klippekort har alle beboere igen i 2019. Har man et ønske om ledsagelse, egen tid, hjælp 
til oprydning i skabe og skuffer eller andet hjælp, der ikke er visiteret så kontakt 
kontaktpersonerne / afdelingssygeplejersken. 
 
Det er meget usikkert om klippekort vil være tilgængelig i 2020. Det afhænger af Thisted 
Kommunes afgørelse.    
 
Med jævne mellemrum sætter vi fokus på vores værdibasserede samarbejdsaftaler her på 
Friplejehjemmet Bedsted Thy. Jeg vil her orientere jer om vores aftale, der omhandler  
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indtagelse af medicin. Nye beboere og pårørende bliver informeret ved indflytning på 
Friplejehjemmet, men over tid kan man jo glemme den information. 
 
Værdibaseret samarbejdsaftale siden december 2012  
 - Medicin gives til beboerne i deres lejlighed og indtages i deres lejlighed. 
 
Hvorfor er denne værdibasserede samarbejdsaftale så vigtig ? 

- Medicin er noget privat og personligt, derfor foregår medicingivning og indtagelse af 
medicin i beboerens lejlighed under private forhold. Derved tages der hensyn til 
beboerens integritet. 

- Medicin skal gives korrekt og vi er ansvarlige for, at der ikke sker fejl. For at 
minimere risiko for at vi giver en anden persons medicin til en beboer, samt for at 
undgå at en beboer uforvarret tager en anden beboers medicin, giver vi altid 
beboerne deres medicin i deres lejlighed. 

Undtagelse fra denne aftale er kun ved: 
- Akut livsvigtig behov for medicin 
- Når man er ude på udflugt / på tur med familie, hvor beboeren får sin medicin med 

og er væk fra sit hjem. 
 
Uanset om vi har været med siden start december 2012, er ny medarbejder eller elev, har 
vi alle fået samme instruktion vedrørende medicin. Instruktionen gives af leder og 
afdelingssygeplejerske.  
 

Kommende fødselsdage blandt beboere som vi ønsker hjertelig TILLYKKE    
 

 28. april Harald Olesen, lejl. 4, stuen 
 

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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  April 2019  
 
 
 
 

Dato 
 

Klokken Aktivitet Lokale 

 16/4  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 18/4  12.00 Skærtorsdag – Frokost Torvene 

 19/4  12.00 Langfredag – Frokost Torvene 

 21/4  12.00 Påskedag – Frokost Torvene 

 21/4  15.00 Påskedag – Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 22/4  12.00 2.Påskedag – Frokost Torvene 

 22/4  15.00 2.Påskedag – Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 23/4  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 23/4  15.00 Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele Dagligstuen 

 24/4  14.30 Modeshow Salen 

 25/4  14.30 Erindringsdans med Bertel & Venner Torvet st.etagen 

 26/4     9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

 26/4  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 28/4  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 30/4  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 30/4  15.00 Salmesang Dagligstuen 

 

  Maj 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

   2/5  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

   2/5  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

   3/5  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

   5/5  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

   7/5  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

   7/5  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

   8/5    9.30 Udflugt – der kommer indbydelse senere Ud-i-det-blå 

   9/5  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

 10/5   14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 12/5  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 13/5  15.00 Bankospil  Dagligstuen 

 14/5  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 14/5  15.00 Salmesang Dagligstuen 

 17/5  12.00 St.Bededag – Frokost Torvene 

 17/5  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 19/5  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 21/5  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 
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 21/5  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

 24/5    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

 24/5  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 26/5  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 28/5  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 28/5  15.00 Salmesang Dagligstuen 

 30/5  12.00 Kr.Himmelfartsdag – Frokost Torvene 

 30/5   15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 31/5  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 


