
 

FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY 
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy 

Tlf. 97 97 77 55 

 

 
 

Anne Kirstine Balsby 
Leder 

Direkte 23 37 87 82 

        
            

 
 
 

Maj er kommet, men varmen venter vi på, eller rette vi savner den varme, vi allerede 
mærkede i påsken. Havemøblerne venter stadig på at blive brugt. De lyse timer 
trækker og giver os lyst til at komme ud. Det er heldigvis muligt, når bare man sidder 
i læ og direkte sol. Sommeren kommer, vi må bare have lidt tålmodig. 
 
Siden sidst: 
Har vi haft Modeshow i Salen, som var pænt besøgt og med flot fremvisning af tøj. 
Tak til Kirsten og Anja for arrangementet. Vi har også haft endnu en dejlig 
eftermiddag med eringringsdans, hvor Bertel og Venner spillede. 
I sidste uge helt præcis i onsdag d. 8. maj var beboere og medarbejdere på udflugt. 
Der var afgang kl. 9.30 med bus til Hastholm, hvor vi kørte ud i retning af skovbranden 
ved Stenbjerg Klitplantage. Vi havde et godt udsyn fra den høje bus og fik en 
fornemmelse af, hvor det var, der var brand. Straks talte vi om skovbranden i 2004, 
og hvad man havde lært af naturens kræfter ved den brand. Turen gik gennem 
Stenbjerg ud på kystvejen og op mod Hanstholm, hvor vi skulle spise brunch på 
Madbaren og nyde udsigten over havnen. Madbaren i Hanstholm havde åben bare 
for os, så der var god plads til at sidde ud mod vinduerne og nyde udsynet, samt gøre 
brug af deres kikkerter. Der blev talt om de store fragtskibe ude i horisonten og en 
lille bitte fiskerbåd, der sejlede ud i bølgerne fra havnen. Vi fik serveret en stor 
fiskefrikadelle, rødspættefilet og hønsesalat med lækkert rugbrød og drikkevarer 
efter ønske. Efter brunch havde vi en aftale på Bunkermuseet i Hanstholm, hvor vi 
var delt ind i mindre grupper, så man kunne læse op for hinanden og tale om tingene 
og beboernes oplevelse af den tid. Vi sluttede besøget i Bunkermuseet af med 
medbragt kaffe og småkager. Vi var heldig med solskin på dagen, men vinden tog til, 
og da vi kørte retur, kunne vi se, at røgskyen over Stenbjerg Klitplantage var taget til 
og branden desværre var blusset op. 
En dejlig tur sammen, som vi kan mindes og tale om igen og igen. 
 
Her og nu: 
Vi er i skrivende stund i gang med at gøre klar til at skifte til et nyt kald-system. Der 
har været teknikkere og elektrikere i huset af flere gange. Desværre havde vi i går 
aftes udfald i vores nuværende kald-system. Det bevirkede at kaldene ikke gik 
igennem. Heldigvis blev medarbejderne klar over tilstanden. Vores pedel og en 
tekniker arbejdede på sagen, men først kl. 23 i aftes var vores nuværende system i 
gang igen. Heldigvis er vores hus ikke så stor og der skete ingen skade i perioden.  
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Angående skift til det nye kald-system så vil beboerne bemærke skiftet, når de får en 
ny kald-brik. Medarbejderne vil få beboernes kald ind på arbejdsmobilen, som de 
også anvender til at dokumentere i omsorgsjournalerne. Derved skal de kun gå med 
en telefon.  
 
I den kommende tid: 
Kan vi glæde os til vores traditionelle ”Før Sommerferie Fest” i Salen, hvor beboerne 
inviterer max 2 pårørende pr. lejlighed til festen, samt medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer. Festen er fredag d. 14. juni. Tovholderne for festen er Line, 
Tina R, Anja og Rie, som sender Invitationen ud i dag sammen med Nyhedsbrevet 
til primærpårørende, bestyrelsesmedlemmer og medarbejder. 
Dato for sidste tilmelding til ”Før Sommerferie Fest” og hvor/hvem tilmeldingen skal 
ske til står i Invitationen. Vi håber alle beboere kan få 2 pårørende med, samt alle 
bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere melder sig til festen !!  
 
Else Kaag Bjerg Sognepræst i Bedsted-Grurup har rettet henvendelse om, at 
Ældregudstjenesten er flyttet fra juni til august på grund af byggeriet af det nye 
Sognehus. Samtidig har hun gjort opmærksom på, at det altid er muligt at komme til 
alters. Vi kan tilkalde Else ved behov eller sige det, når hun kommer til gudstjeneste, 
så vil hun efterfølgende gå til vedkommendes lejlighed med brødet og vinen.  
  
Farvel og goddag nogen går og andre kommer. Vi har siden sidst taget afsked med 
Margith Mikkelsen, der boede på 1. sal i lejlighed 11. Livet går videre og andre har 
brug for lejligheden. Derfor kan vi d. 1. juni byde Annelise Ølund Frederiksen 
velkommen på Friplejehjemmet. Annelise kommer fra Hurup. 
 
I medarbejderstaben har SSH Betina Vestergaard Poulsen fået tilbudt et job med 
heste, som er hendes store interesse, derfor har hun sagt op og fratræder med 
udgangen af juni. Heldigvis er hun glad for os, så hun vil gerne være tilknyttet som 
vikar og komme som frivillig, når hun har mulighed for det.  
 
Vi vil lige minde om, at der igen er cykelture langt de fleste fredage om eftermiddagen 
kl. 14.30. Tak til Knud Allan og Ragnhild at vi får denne mulighed. 
 
Vi har en hilsen fra Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy med 
følgende budskab: Kunne du tænke dig at blive medlem af vores forening, er du 
meget velkommen til at indbetale kontingent 50 kr. Hvis du vil være gavegiver, så er 
det 200 kr. og 50 kr. i kontingent. Husk at skrive cpr.nr. på så får man noget tilbage 
fra Skat, hvis man er på gavebidrag. Konto nr. 9070-4480492280 eller Mobilepay 
87063 – vi siger mange tak. Med venlig hilsen Kirsten Andersen, formand. 
 
Der er ingen kommende fødselsdage blandt beboere, som vi skal ønske hjertelig 

TILLYKKE    i dette nyhedsbrev. 
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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 ture 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 !   
 

  Maj 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

 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 

 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 

 
 
 

  Juni 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

   2/6  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

   3/6  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

   4/6  10.30 Gymnastik  Torvet st.etagen 
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   4/6  15.00 Gudstjeneste v/Bart vanden Auweele Dagligstuen 

   6/6  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

   7/6  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 10/6  12.00 2. Pinsedag – Frokost Torvene 

 11/6  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 11/6  15.00 Salmesang Dagligstuen 

 13/6 Ca.10.00 Høreomsorg Lejligheder 

 14/6  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 14/6  17.00 Før-Sommer-Fest Salen 

 17/6  15.00 Bankospil  Dagligstuen 

 18/6  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 18/6  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 

 20/6  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

 21/6  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 23/6  19.00 Sankt Hans bål Dagligstuen/Teressen 

 25/6  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 25/6  15.00 Salmesang Dagligstuen 

 28/6    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

 28/6  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Anne Balsby 

 


