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Så er vi midt i maj. Vi venter på det gode vejr, så vi kan komme til at nyde 

forsommeren på altanerne og terrasserne. 

Besøg på terrasserne 

Så kom endelig muligheden for besøg på plejehjemmet. Vi har nu modtaget 

retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Thisted 

Kommune: De giver mulighed for besøg på “udendørsarealerne” - på terrasser eller 

åbne pavilloner, besøg 3 gange om ugen – helst af de samme 2 personer samt besøg 

af 15-30 minutters varighed. 

Vi har opsat en overdækning på terrassen ved hovedindgangen og indrettet 2 

samtalepladser forbeholdt beboerne på 1. sal. Beboerne i stueetagen opfordrer vi 

til, at bruge deres terrasser til besøgene. 

Besøgene skal koordineres, så derfor skal der bookes besøgstid. Vi har i første 

omgang lavet følgende rammer: besøgene kan foregå alle dage mellem kl. 10-11:30 

og kl. 13-16. Besøgene bookes ved at ringe til Friplejehjemmet, gerne i god tid før. 

Vores erfaringer med de afviklede besøg er blandede: Flere beboere har svært ved 

at forstå, hvorfor de skal sidde ude i “kulden” og hvorfor de ikke må byde på kaffe. 

Det har selvfølgelig også vagt glæde, at kunne mødes igen, så hvis vi får lidt bedre 

vejr, så kan vi måske se lidt mere possitivt på det hele. 

Der søges ny leder 

Bestyrelsen har nu fået lavet et opslag til stillingen som leder for Friplejehjemmet. 

Opslaget er lavet sammen med Konsulentfirmaet Mindbiz, som hjælper bestyrelsen 

igennem den proces, det er at finde en leder til Friplejehjemmet. Stillingsopslaget 

kan læses via Friplejehjemmet hjemmeside. Der er ansøgningsfrist den 10. juni og 

forventet start af ny leder den 1. august.  

  

Nyhedsbrev - Maj 2020

til beboere og pårørende



 

FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY 
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy 

Tlf. 97 97 77 55 

 

 
 

Anne Louise Lolk Mortensen 
  Konstitueret leder / sygeplejerske 

Direkte 24 98 40 30 

 
 

Der sættes gang i aktiviteterne igen 

Aktiviteterne vender lige så stille tilbage til normalen på Friplejehjemmet. 

Gymnastikken er genoptaget, ligesom busturene tilbydes igen. Aktiviteterne 

gennemføres selvfølgelig med de forholdsregler, der er nødvendige for at vi kan 

holde afstand og skabe et godt miljø til fællesskabet. 

Vi glæder os meget til, at vi kan sætte yderligere gang i aktiviteterne og byde jer alle 

indenfor.  

Da der stadig er forbud for besøg indendørs, sætter vi ingen aktivitetskalender ind i 
dette nyhedsbrev. 
 

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! 
 
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.   

http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/

