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Foråret er over os - eller er det kun i kalenderen der står forårs måned?. Regn og 
tåge præger fortsat de fleste dage, så en spadseretur i godt vejr er noget vi skal gøre 
de få dage der har været sol. Dagens længde er taget til og fuglene er begyndt at 
kvidre om morgenen. Foråret er over os på trods af de meget våde marker. 
 
Siden sidst: 
Har vi hørt meget om Corona Virus 19. En virus der hos de fleste giver et mildt forløb, 
men hos ældre, kronisk syge og personer med svækket immunforsvar, kan der være 
risiko for et langvarigt og alvorligt forløb. Corona smitter via små dråber ifm. hoste og 
nys fra den syges mund/luftveje. Det er derfor meget vigtigt, at vi forebygger smitte 
ved hyppig håndvask, håndsprit, host og nys i engangslommetørklæder eller 
alternativ i albuebøjningen.  
For at informere om sygdommen og forebyggelse af smitte er der på vores fordør 
ophængt plakat med information om sygdommen samt et STOP-skilt, for at man som 
gæst skal overveje, om man kan være rask smittebærer og derfor ikke gå indenfor. 
Aktiviteter, hvor der kommer gæster udefra, er aflyst fra d. 12/3. og 2 uger frem. For 
at reducere smitterisiko frabeder vi os besøg, men er behjælpelig med 
telefonsamtaler og kontakt via skype. 
Alle medarbejder, frivillige og primær pårørende er direkte informeret via mail.  
 
Siden sidst har der været: 

- Torsdags café i dagligstuen hvor Uggi og vennerne spillede. Der blev lyttet, 
sunget med, danset lidt, grinet, drukket kaffe mm. og det social samvær 
blev nydt.  

- Søndags Café d. 1/3 i salen med Agnete og Frank var godt besøgt ca. 36 
gæster. Agnete og Frank var meget gode til hver for sig at fortælle om 
deres hverdag og om førerhunde. Gæsterne havde stor spørgelyst og de 
var gode til at svare.  

 
Generel information: 
Kontaktpersoner hos beboerne er blevet opdateret pga. skift ved beboere og 
medarbejdeer. Vi vil i den forbindelse påminde beboere og pårørende om 
muligheden for samtale/møde, så man kan lære hinanden bedre at kende. 
 
På Torvet i stueetagen har vi arvet et større TV fra Elly. Tusind tak for det.  
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I den kommende tid: 
Generalforsamling i foreningen for Venner til Friplejehjemmet og Friplejehjemmets 
bestyrelse er torsdag d. 26/3. kl. 19.00. På grund af Corona virus er 
generalforsamlingen flyttet til BOOA for at forebygge smitte på Friplejehjemmet. 
 
Goddag og farvel: 
Vi har taget imod vores 2 nye elever. Michael er social- og sundheds hjælper elev. 
Han skal være i praktik i perioden 9/3 til 19/6. 
Heidi er social- og sundhedsassistent elev og skal være i praktik i perioden 16/3 til 
16/8. 
 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

   20. marts Thorkild Hornstrup, lejl. 1, stuen 
     3. april   Jørgen Madsen, lejl. 9, stuen 
   28. april   Harald A. Olesen, lejl 4, stuen 

 
Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy  
Kunne du/I tænke dig at blive medlem af Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy. Vi 
har den store glæde, at Friplejehjemmet er fuldt belagt, at økonomien kører godt, og 
at vi i Venneforeningens regi har mulighed for at lave nogle gode aktiviteter på grund 
af den uundværlige støtte fra vores medlemmer. 
 
Vi håber, at du/I har lyst til at bidrage til Venneforeningen, ved at indbetale kontingent 
på kr. 50,- årligt (eller ved et gavebidrag på kr. 200,- + kr. 50,- i kontingent. Ved 
sidstnævnte opgiv cpr.nr. og derved få skattefradrag). 
Vores kontonummer er 9070-4480492280 / MobilePay 87063 – så siger vi tusind tak! 
Med venlig hilsen Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy 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 Mette H. eller Annie. Alle er velkommen med på det niveau man 
mestrer. Mænd er også velkommen til at være med !  
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Pga. aflysning af alle aktiviteter i perioden 12/3 til 25/3 er fremgår de ikke nedenfor. 

 

  Marts 2020  

26/3  19.00 Generalforsamling BOOA 

29/3  00.00 Sommertid starter  

29/3  15.00 Streaming af gudstjeneste fra Bedsted Kirke Dagligstuen 

30/3  10.00 Wellness Dagligstuen 

31/3  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

31/3  15.00 Salmesang  Dagligstuen 

 
 

  April 2020  

  1/4    9.30 Dagplejebørn på besøg indtil kl. 11.15 Salen 

  2/4  11.00 Brunch pga. møde i huset Dagligstuen 

  2/4  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 

  5/4  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

  6/4  14.30 Bankospil Dagligstuen 

  7/4  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

  7/4  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

  8/4    9.30 Dagplejebørn på besøg til kl. 11.15 Salen 

12/4  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

14/4  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

14/4  15.00 Salmesang v/Henrik Eriksen Dagligstuen 

15/4    9.30 Dagplejebørn - Fastelavnsfest Salen 

16/4  15.00 Højskolesang  Dagligstuen 

19/4  15.00 Streaming af gudstjeneste Dagligstuen 

20/4  10.00 Æskeudsmykning ’1. sal 

21/4  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

21/4  15.00 Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele Dagligstuen 

22/4    9.30 Dagplejebørn på besøg til kl. 11.15 Salen 

27/4  10.30 Bankospil v/4 skønne elever Dagligstuen 

28/4  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

28/4  15.00 Salmesang v/Henrik Jørgensen Dagligstuen 

29/4    9.30 Dagplejebørn på besøg til kl. 11.15 Salen 

 
Med venlig hilsen 

Anne Balsby 


