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Dejligt at vi går en lysere og lunere tid i møde, og som automatisk giver endnu mere 
lyst til at komme ud i den friske luft og nyde solens stråler. De skønne solskinsdage, 
vi indtil nu har haft, er blevet nydt i fulde drag. Allerede fra morgenstunden ved 8-
tiden ses nogle af beboerne sidde ude på terrassen foran lejligheden og nyde 
morgensolen.  
 
Covid-19 
Danmark er ramt af Coronavirus. Dette sætter også præg på dagligdagen på 
Friplejehjemmet. Vi er ramt af et besøgs- og forsamlingsforbud, som ændrer på alle 
vore aktiviteter. De mange dejlige frivillige, som plejer at sætte liv i huset og 
muligheden for at inviterer jer pårørende ind i huset er jo blevet ramt af forbuddet, 
hvilket gør, at vi tænker anderledes. 
 
Vi forsøger at lave små aktiviteter i lejlighederne, samt vi har i Påsken været så heldig 
med musikalsk underholdning. Påskedag kom Bedsted Kirkes Kor sammen med 
organist Kristine Frøkjær og sang 3 salmer. 2. Påskedag kom MD-Duo, som var på 
tourné, til plejecentre og bosteder og gav en lille koncert på plænen udenfor 
plejehjemmet. 2 flotte arrangementer, som bragte glæde. 
 
I påske oplevede vi lidt for megen aktivitet på terrasserne udenfor lejlighederne. Det 
virkede rigtigt hyggeligt, men vi skal understrege, at besøgsforbuddet også gælder 
udenomsarealerne (terrasserne). Det er lidt hårdt, men vi gør alt for at passe på 
beboerne samt medarbejderne i disse tider. Status på plejehjemmet er også, at der 
ikke har været nogen smittede, hverken beboere eller medarbejdere. Enkelte 
medarbejdere er blevet testet og andre har været hjemme nogle dage, men heldigvis 
er det lykkedes os, at undgå smitten på Friplejehjemmet. 
 
Vi følger Sundhedsstyrelsens og Thisted Kommunes retningslinjer i disse Covid-19 
tider. Får vi brug for værnemidler, ud over de gængse, så får vi det udleveret fra 
Thisted Kommunes Akutafdeling.  
 
Vi kan nu tilbyde det virtuelle møde. Vi har fået klargjort en tablet, så der kan holdes 
videokomsammen på Messenger eller Skype. I dagtiden, altså indtil kl. 15, kan vi 
tilbyde at hjælpe med tabletten. Det er desværre ikke muligt i aftenvagterne, da 
medarbejderne har nok at gøre. 
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En overgangs periode 
Efter Anne Balsby fratræden i marts er Afdelingssygeplejerske Anne Louise Lolk  
Mortensen blevet konstitueret som leder. Til hjælp til det sygeplejefaglige har vi ansat 
sygeplejerske Birte Toftdahl Jakobsen i det næste ½ år. Desuden har bestyrelsen  
indgået en aftale med konsulent Claus M. Christensen til at hjælpe med de 
administrative ledelsesopgaver efter behov. Bestyrelsen igangsætter desuden en 
proces, der skal munde ud i ansættelsen af en ny leder.  
 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

•   28. april   Harald A. Olesen, lejl 4, stuen 

•     9. maj    Peder Søvsø, lejl. 6, 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. 
 
Bussen 
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! 
 
Da der stadig er forbud for besøg udefra er, sætter vi ingen aktivitetskalender ind i 
dette nyhedsbrev. 
 
Følg med på hjemmesiden og på facebook 
Vi forsøger at opdatere både hjemmesiden: http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/ og 
Facebooksiden: https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/  
(den officielle side). Vi opfordrer jer til “følge” denne side.   
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