
Vi håber at kunne byde dig velkommen 

Har du eller dine pårørende interesse for at høre mere, evt. 

besøge hjemmet, vil vi meget gerne kontaktes. 

Forhør dig hos os, inden du bestemmer dig for et pleje-

hjem. Vi er et godt alternativ. 

FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY 
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy 

 

Besøg vores hjemmeside: www.friplejehjemmet-bedsted-thy.dk 



Vi vil med denne lille folder fortælle 

lidt om, hvad Friplejehjemmet Bed-

sted Thy står for, og hvad vi kan tilby-

de. 

Vi er et selvstændigt plejehjem med 

egen bestyrelse og kort beslutnings-

vej, hvor beboernes behov og ønsker 

sammen med de ansattes faglighed, 

kreativitet og engagement vil skabe 

hverdagen. 

Friplejehjemmet Bedsted Thy har 24 

dejlige lejligheder, hver på knap        

54 m2. Lejlighederne er indrettet med 

the-køkken, stue, soveværelse og 

stort badeværelse med egen vaske-

maskine og tørretumbler.  

Lejlighederne er handicapvenlige og 

med moderne hjælpemidler. 

Alle lejligheder har egen udgang til 

terrasse eller altan. 

Uanset hvor i landet du bor, kan du 

vælge at bo på Friplejehjemmet Bed-

sted Thy. 

Den eneste betingelse er, at din hjem-

kommune har visiteret dig til plejebo-

lig og til, hvilke ydelser, vi som ud-

gangspunkt skal hjælpe dig med. Der-

til kan vi tilbyde dig tilkøbsydelser 

efter dit behov f.eks. at opretholde 

din vante livsstil, kontakt til familie og 

venner, udflugter, indkøb eller noget 

helt andet. 

Er du visiteret til madordning via kom-

munen, så er du velkommen til at kø-

be den på Friplejehjemmet Bedsted 

Thy. Vi spiser varm mad til aften. 

Ægtepar kan også 

bo på Fripleje-

hjemmet, når 

bare én af parter-

ne er visiteret. 

Det er ikke dyrere at bo på            

Friplejehjem. 

Du kan ved hjemkommunen søge 

boligydelse, varmetilskud og kom-

munegaranteret lån til indskud. 

Indskud udbetales ved fraflytning, 

hvis der ikke er misligholdelse. 

Vi ønsker et hjem, der skaber de 

bedst tænkelige rammer for den en-

kelte beboer. 

Vi ønsker et hjem, hvor det er trygt og 

rart at bo, arbejde og være gæst, hvor 

de pårørende, frivillige, unge og ældre 

føler sig velkomne og har lyst til at 

være en aktiv del af livet, så det kan 

mærkes at livet leves! 

 

 

Vi vil skabe hjemlig hygge, hvor da-

gens måltider gøres til dagens højde-

punkter og beboerne har stor med-

indflydelse på menuen. Vi lægger 

vægt på ernæringsmæssig sund kost 

af årstidens friske råvarer tilberedt i 

eget køkken. 

Vi tager udgangspunkt i det grundtvi-

gianske menneskesyn, hvor vi følger 

årets gang med respekt for traditioner 

og alle trosretninger 

Den 15. december 2012 bød vi velkom-

men til de første beboere 

Plejehjemmet hører til i det gamle el-

værk, hvor vi har dagligstue og sam-

lingssal. De 24 nybyggede lejligheder er 

bygget i to etager med 12 boliger på 

hver. 

Formand : Povl Bojer, Snedsted 


