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Her midt i den første sommermåned er solen rigtigt kommet frem. Vi lever jo alle 

fortsat med forskellige restriktioner og retningslinjer på grund af Covid-19, men vi 

må erkende, at alle restriktionerne har haft sin effekt. Der har heldigvis ikke været 

sygdom blandt beboerne og personalet på Friplejehjemmet. 

BESØG PÅ HJEMMET 

Der er fortsat restriktioner vedrørende besøg på friplejehjemmet. Der nu mulighed 

for udendørs besøg, gåture samt besøg i egen lejlighed (med særlige restriktioner); 

De midlertidige besøgsrestriktioner, som Thisted Kommune har udstedt, betyder 

• at besøg på plejecentre altovervejende skal foregå på udendørs 

arealer   

• at besøg på indendørs arealer på plejecentre ikke kan ske, medmindre  

• besøget sker til en beboer, som er kritisk syg eller døende, eller 

• besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget en - to 

faste besøgspersoner. 

Vi anbefaler fortsat 

• at besøg aftales på tlf. 97 97 77 55 – gerne i god tid før. 

• at besøgstiderne overholdes 

• at besøgene ikke varer over 30 min. 

Der er muligt at medbringe kaffekurv i forbindelse med besøget. Husk at bruge 

håndspit ved ankomst og ved afgang fra Friplejehjemmet.  

AKTIVITETER PÅ FRIPLEJEHJEMMET 

Busture: Vi har fået godt gang i busturene igen. Der køres ud i det blå hver onsdag 

på 2 forskellige ture. Det er dejligt igen at kunne komme ud og kigge - på marker, 

skove, fjord og hav. 

Gymnastik: Hver tirsdag laves der nu stolegymnastik i den store sal.  

  

Nyhedsbrev - Juni 2020

til beboere og pårørende
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ANSÆTTELSE AF NY LEDER 

Processen med ansættelse af den nye leder er godt i gang. De første samtaler 

afholdes den 15. Juni, og så håber vi, at den helt rigtige er blandt ansøgerne.  

Der arbejdes hen imod en ansættelse den 1. august. 

SOMMERFERIE 

I den kommende tid afvikler medarbejderne sommerferie. Vi er mange, der skal have 
afviklet 3 ugers ferie, og derfor afvikles der ferie over en længere periode. Fra uge 
27 til uge 34 får vi hjælp af timelønnede vikarer, som mange af jer allerede kender i 
forvejen. 
 
Nyhedsbrevet holder også ferie i juli måned, så næste nyhedsbrev kommer i august. 
 

FØDSELSDAGE 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

   28. juni   Erna Frost, lejl. 9, 1. sal   
     9. juli    Annelise Ølund Frederiksen, lejl. 11, 1. sal 
   19. juli    Karen Therkilsen, lejl. 9. stuen 
   19. juli    Else Kristiansen, lejl. 3. 1. sal 
   20. juli    Lisbeth Brøchner, lejl. 2. 1. sal 
   21. juli    Lilian Lauritsen, lejl. 8. 1. sal 
   21. juli    Elly Kaastrup-Hansen lejl. 3. stuen 
   22. juli    Lis Andersen, lejl. 2. stuen 
   23. juli    Mary Balsby, lejl. 5. 1. Sal 
   11. aug  Stig Rosenstand, lejl. 10. 1. sal 

 

GODDAG OG FARVEL 

Vi måtte sige farvel til Christen Lund Weisbjerg, lejl. 12, stuen den 21. maj, hvor 
han stille sov ind. Ære været Christens minde.  
 
Den 13. juni flyttede Ingrid Nicolaisen ind i lejl. 12. stuen. Vi byder Ingrid 
velkommen her på Friplejehjemmet.  
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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/

