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Vi er nu midt i juni måned, og vi venter stadig på sommer varmen. En enkel dag med 
varme hist og her, men ikke noget stabilt øv ! Vi markerer den kommende sommer 
med vores ”Før sommerferie fest” her d. 14. juni.  
Desværre er sommervarmen endnu ikke helt fulgt med de lange lyse dage, der lige 
nu begynder klokken 03 om natten. Det sande bevis på at vi lige straks står foran 
årets længste dag og Sankt Hans. 
 
Siden sidst: 
Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i Thisted Kommune har på møder 
henholdsvis den 14. maj og den 22. maj 2019 godkendt den økonomiske handleplan 
for at skabe balance mellem forbrug og budget. Det betyder, at klippekortsordning 
for beboere på plejecentre i Thisted Kommune ophører med virkning fra 1. juli 2019. 
Derfor kan vi fremover ikke tilbyde klippekortsordning. Da vi er privat udbyder under 
loven om friplejeboliger, kan vi tilbyde salg af ydelser. Det kan f.eks. være til ekstra 
rengøring, egen tid, ledsagelse mm. Beboer og primær pårørende er velkommen til 
at kontakte leder eller afdelingssygeplejersken, hvis der er interesse for dette tilbud. 
 
I den ledige Social- og SundhedsHjælper stilling har vi pr. 1. juli ansat Annette Boll, 
som er uddannet SSH i 1994. Annette har arbejdet inden for faget både i Danmark 
og Norge. Hun kommer fra en stilling på Mors. 
Vi har alle fulgt (SSA) Rikke`s graviditet og i lørdags, d. 8/6 tidlig morgen, fødte hun  
en velskabt pige, som nogle af os fik lov at se i tirsdags. Tillykke til Rikke og hendes 
lille familie. 
  
Her og nu: 
Vi har haft fokus på vores før sommerferie fest. Det er skønt at invitere på beboernes 
vegne, når vi oplever så fin en tilslutning til festen.  
Tak til Tovholderne for arrangementet, som bød på go` mad, kage kaffe og småkage, 
samt fantastisk musik og underholdning ved Tina R´s bror Hans Ravn. 
 
Vi har igennem den sidste tid haft stor opmærksomhed på vores nye kald-system, 
der hedder Tunstall. Det er med dette system, som med så meget andet teknik, at 
der er udfordringer i opstarten, og det tager tid at vende sig til noget nyt, samt tilrette 
systemet til vores behov. Vi er jo mange, der har en mening om, hvordan det skal 
være !  

Nyhedsbrev - Juni 2019

til beboere og pårørende



 

FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY 
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy 

Tlf. 97 97 77 55 

 

 
 

Anne Kirstine Balsby 
Leder 

Direkte 23 37 87 82 

 
Vedrørende boligregnskabet for 2018 har alle beboer krav på at kunne få et 
eksemplar senest 30.06.19 jf. § 91, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om drift af 
friplejeboliger. Ønsker man at se regnskabet, kan man ved henvendelse til leder eller 
sekretær få et eksemplar af boligregnskabet 2018.  
 
  
I den kommende tid: 
Traditionen tro holdes der Sankt Hans bål søndag d. 23. juni kl. 19.00 efter 
aftensmaden. Det er traditionen tro Kurt fra bestyrelsen som er tovholder. Han får 
hjælp af Ole (pedel).  Der bliver holdt båltale og sunget, samt afviklet Sankt Hans bål 
i fad udenfor dagligstuen. Der vil være aftenskaffe og kage i dagligstuen for alle 
beboer og dem der måtte have lyst og mulighed for at være med. Tak til Tovholderne 
for arrangementet. 
 
I juli måned holder flere af de faste aktiviteter ferie, derfor har tovholderne Lene K, 
Jette og Åse arrangeret aktiviteter i juli måned, som I vil høre mere om, når den tid 
kommer. Tak til Tovholderne ! 
 
Nyhedsbrevet holder også ferie i juli måned, derfor er aktivitetskalenderen skrevet 
frem til og med august måned. 
 
I den kommende tid afvikler medarbejderne sommerferie. Vi er mange, der skal have 
afviklet 3 ugers ferie før 1. oktober, derfor afvikles der ferie over en længere periode. 
Det er særlig fra uge 26 til uge 34, at der er mange på ferie. I den periode får vi hjælp 
af timelønnede vikarer som kender huset. 
 
Den næste fest i Salen, som I kan begynde at glæde jer til, er Ålegilde arrangeret af 
Aktiv Kommite` d. 22.august. 
 
 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

 28. juni   Erna Frost lejl. 9, 1. sal 
   9. juli    Annelise Ølund Frederiksen lejl. 11, 1. sal 
 19. juli    Karen Therkildsen, lejl. 8, stuen 
 19. juli    Else Kristiansen, lejl. 3. 1. sal 
 20. juli    Lisbeth Brøchner, lejl. 2, 1. sal 
 21. juli    Lilian Lauritsen, lejl. 8, 1. sal 
 21. juli    Elly Kaastrup-Hansen, lejl. 3, stuen 
 22. juli    Lis Andersen, lejl. 2, stuen 
 23. juli    Mary Balsby, lejl. 5, 1. sal 
 11. aug. Stig Rosenstand, lejl. 10, 1. sal 
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Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy tager altid gerne imod nye 
medlemmer. Årligt kontingent 50 kr. Ønsker du også at bidrage med gavebeløb er 
det ekstra 200 kr. Konto nr. 9070-4480492280 eller Mobilepay 87063 - husk at opgive 
cpr-nr. så opnår man skattefradrag! 
 – vi siger mange tak. Med venlig hilsen Kirsten Andersen, formand. 
 
 
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 !   
 
 
 

  Juni 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

 17/6  15.00 Bankospil  Dagligstuen 

 18/6  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 18/6  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

 20/6  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

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

 23/6  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 23/6  19.00 Sankt Hans bål Dagligstuen/Terrassen 

 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 
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  Juli 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

   2/7  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

   2/7  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

   4/7  10.15 Høreomsorg Lejlighederne 

   5/7  17.45 Grill, pølser med det hele Dagligstuen/Terrassen 

   7/7    15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

   9/7  10.30 Gymnastik  Torvet st.etagen 

   9/7  15.00 Salmesang v/Henrik Eriksen Dagligstuen 

 14/7  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 16/7  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 16/7  15.00 Gudstjeneste v/Bart vanden Auweele Dagligstuen 

 18/7  14.30 Vi synger sammen v/Lene K Dagligstuen 

 19/7  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 21/7  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 23/7  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 26/7  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 30/7  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 30/7  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

 

  August 2019  

Dato Klokken Aktivitet Lokale 

   1/8  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

   2/8  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

   4/8  15.00 Streaming af gudstjeneste  Dagligstuen 

   6/8  10.30 Gymnastik  Torvet st.etagen 

   8/8  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

   9/8  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 11/8  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

 12/8  15.00 Bankospil Dagligstuen 

 13/8  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 13/8  15.00 Gudstjeneste v/Bart vanden Auweele Dagligstuen 

 16/8  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 

Med venlig hilsen 
Anne Balsby 

 


