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Regn – regn og atter regn har vi haft her i starten på september måned. Vi venter på 
de dejlige sensommer dage, hvor man kan se septembers blå himmel. De må da 
komme ? 
 
Siden sidst: 
Har Vennerne til Friplejehjemmet været på udflugt. Desværre var vejret ikke lige med 
dem. Det regnede også den dag. Turen fejlede ikke nået, ej heller viljen til at komme 
af tilstede. Turen gik først til Vejlerne for at se fugle. Turen gik videre til Svinkløv, 
hvor Christen´s svoger kom med som guide i området. Deltagerne var ude for at se 
det nybyggede Svinkløv Badehotel, som er bygget efter branden. På turen var de på 
Slette Strand for at se Svinklov, der er en klit der ligner en svinklov. De kiggede ind 
forbi bådlauget i Slettestrand, hvor nogle af deltagerne var inde at se udstilling. Ingen 
udflugt uden mad, hvilket var bestilt på Hotel Nor, hvor de 30 deltager fik noget godt 
mad – steg med lækre grønsager og æblekage til dessert. Turen gik hjemover og 
afsluttede med fælles eftermiddagskaffe på Friplejehjemmet.  
 
I aftes havde vi Høstfest i Salen, hvor tovholderne Lisbeth, Alice, Helene og Nathalia 
havde skabt stemning af ”Morten Kork høstfest” med ternede duge årstidens 
blomster og korn, samt en le og markrive i de store vinduer. Rigtig hyggelig og god 
stemning for de knap 70 deltager. Maden var glaseret skinke, flødestuvede kartofler 
og bulgursalat som var en særlig hit. Desserten var is med jordbærsovs og 
afslutningsvis kaffe med småkager. Aftenen startede med fælles sang og derefter 
underholdning af de 2 unge friske knægte Martin og Dennis i MD-Duo. 
 
I den kommende tid: 
Vi har i medarbejder staben skift i Køkkenteamet.  
Lea Bang Jensen er uddannet kok og tiltræder vores ledige kokkestilling 15/9.19, da 
vores tidligere kok gik på pension/søgte nye muligheder. Han sagde op og fratrådte 
med udgangen af juli måned.  
Lea præsenterer sig selv således: Jeg hedder Lea. Jeg er 37 år og uddannet kok. 
Jeg er bosat i Hanstholm sammen med min kæreste og vores 3 børn.  
Jeg har arbejdet i restaurationsbranchen i 14 år, de seneste 2 1/2 år på Hanstholm 
Madbar. Jeg glæder mig til at lære jer at kende og til at lave en masse dejlig mad i 
jeres fine køkken. 
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Jonas Ekmann vores nuværende ernæringsassistent vil videreuddanne sig til bager. 
Han har sidste arbejdsdag i dag, før han går på ferie og fratræder sin stilling med 
udgangen af september. 
 
I den ledige ernæringsassistent stilling har vi ansat Joan Ok Larsen som er uddannet 
ernæringsassistent og tiltræder stillingen pr. 1/10.19,  
Joan præsenterer sig selv således: Jeg hedder Joan og er 49 år, er gift med Jan, vi 
har to piger på hhv. 18 og 23 år. Jeg bor i Thisted hvor jeg også er opvokset. Holder 
meget af at lave mad, og kan lide at prøve nye retter.  
I min fritid dyrker jeg Aikido (selvforsvar) jeg kan lide at komme i naturen, efter råvarer 
som jeg kan komme i maden. Jeg glæder mig til at starte ved jer den 1/10-2019. 
Velkommen til Lea og Joan. Vi glæder os til samarbejdet. 
 
Traditionen tro byder efteråret på Søndagscafé den 6. oktober kl. 14.30 i Salen, som 
er arrangeret af Vennerne til Friplejehjemmet.  
 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

   21. sep.   Nanna Kobberø Petersen, lejl. 12, stuen 
   25. sep.   Inger K. Nielsen, lejl. 6, stuen 
   29. sep.   Knud Homann, lejl. 5, stuen 
 

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 !   
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  September 2019  

 13/9  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

 17/9  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 17/9  15.00 Salmesang  Dagligstuen 

 24/9  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

 24/9  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

 26/9  14.30 Syng-Sammen-Eftermiddag Torvet st.etagen 

 27/9    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

 
 

  Oktober 2019  

  1/10  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

  1/10  15.00 Salmesang  Dagligstuen 

  3/10  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

  6/10  14.30 Søndags Cafe v/Vennerne Salen 

  8/10  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

  8/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 

10/10  15.00 Højskolesang Dagligstuen 

14/10  15.00 Bankospil Dagligstuen 

15/10  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

15/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 

18/10  14.30 Mulighed for cykeltur Ud-i-det-blå 

22/10  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

22/10  15.00 Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele Dagligstuen 

25/10    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 

29/10  10.30 Gymnastik Torvet st.etagen 

29/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 

31/10  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

 
 

Med venlig hilsen 
                                      Anne Balsby 

 


