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Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred. 
 

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! 
 
Julestemning. 
Vi jule hygger så godt vi kan i denne lidt mærkelige tid. Der er julefilm på dvd én, og 
lyden af julemusik strømmer ud af højtalerne.  
Der er blevet pyntet op med masser af julelys, både ude og inde.  
Den store kasse med julepynt er kommet frem fra sit skjul, og det pynter nu i alle 
fælles områder.  
Vores busture er gået til Hanstholm hvor der er julebelysning i stor stil.  
Der er blevet afholdt den årlige julefrokost for vores beboere. I år var den dog lidt 
anderledes, i det der ikke var stort ta selv bord, men de søde piger i køkkenet havde 
lavet smørrebrød som de serverede med de kolde retter. Men der var stadig den 
hyggelige julestemning. 
I år kunne vi heller ikke få børn udefra til at gå Lucia optog, hvad gør man så – man 
spørger personalet om de vil. Dette til stor glæde for beboerne.  
Der er blevet lavet juledekorationer, så alle kan få sådanne en ind og pynte på stuen. 
Tak til dem der hjalp med dette.  
Friplejehjemmets fødselsdag, blev markeret med, at Kurt kogte klejner ved fordøren 
til vores eftermiddagskaffe. Også tak til Kurt. 
 
 
I den kommende tid: 
Den kommende tid vil stå i julen og nytårs tegnet!  
Nogle kender vores traditioner og for andre er det nyt. På Friplejehjemmet er det 
vores ønske at jul og nytår, bliver så hjemlig som muligt. Vi starter juleaften og 
nytårsaften kl. 17.00, da det giver mulighed for at flest mulige kan være med til hele 
arrangementet.  
 
Rammerne og planerne for juleaften og nytårsaften er som følgende: 
Juleaften foregår på Torvet i stueetagen med start kl. 17.00, hvor der er plads til 
spisebord, juletræ og de bløde møbler, samt god plads omkring spisebordet og 
juletræet når der skal danses. 

Nyhedsbrev - December 2020

til beboere og pårørende
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Menuen juleaften er traditionel dansk julemad, som der vil være god tid til at spise. 
Dertil vin, øl eller sodavand efter ønske, samt julegodter og frugt. Vennerne til 
Friplejehjemmet har i år bestemt, at alle beboere skal have en julegave, derfor 
kommer Snedsted garden og spiller udenfor plejehjemmet tirsdag den 22/12 kl.14. 
 
Nytårsaften foregår i dagligstuen, hvor aftenvagterne dækker op til en festlig 
nytårsfest for alle med start kl. 17.00. Der bliver mulighed for at se og høre 
Dronningens nytårstale imellem forret og hovedret.  
I år strækker vi nytårs menuen ud. Kransekage kommer senere sammen med kaffe 
og godter. Der vil være fælles hygge i dagligstuen. 
 
For at få de beboere klar der skal ud på besøg d. 24/12 og 31/12, samt for at skabe 
ro for de beboere der bliver hjemme på Friplejehjemmet, har vi behov for, at dem 
der skal ud af huset tager afsted før kl. 17.00.  
På Friplejehjemmet tilstræber vi at starte juleaften og nytårsaften kl. 17.00, da det 
giver mulighed for, at flest mulige kan være med til hele arrangementet. Ved fælles 
hjælp og tolerance skaber vi den bedste jul og nytår for os alle. 
 
Generel information: 
Så er der igen kommet nye Corona restriktioner 
 
Styrelsen for patientsikkerhed har pålagt alle plejecentre i Thisted Kommune at 
indføre midlertidige besøgsrestriktioner. 
 
Dette betyder: 
- At kun en primær pårørende må besøge beboeren i deres lejlighed. 
- Beboerne kan tage med deres pårørende ud af huset. 
- Andre besøg skal foregå udendørs. 
- Er beboeren kritisk syg gælder andre regler. 
 
Påbuddet er gældende omgående og vil løbende blive revurderet af styrelsen for 
patientsikkerhed dog senest den 15. januar 2021. 
 
Vi beder om at I som besøgende er meget opmærksomme på at bruge 
mundbind og udføre god håndhygiejne og at I IKKE tager ophold i 
fællesarealerne, dette af hensyn til hjemmets andre beboere og personalet. 
 
Der vil ikke være mulighed for at købe mad og drikke på hjemmet, men man må 
meget gerne medbringe kaffe mm. 
 
Vi vil bede jer som pårørende om at informere os om hvem der er primær pårørende 
på de enkelte beboere på telefonnr. 97977755. 
 
 
Vi håber alle på at 2021 bliver bedre ���� 
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Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

   19. december Anna Madsen, lejl. 7, stuen 
     8. januar   Lis Andersen, lejl. 7, 1. sal    
 

Et sidste farvel.  
 
Vi har sagt farvel til Jørgen Kjærgaard den 10/12 
ÆRE VÆRE JØRGENS MINDE 
 
Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy tager altid gerne imod nye 
medlemmer. Årligt kontingent 50 kr. Ønsker du også at bidrage med gavebeløb er 
det ekstra 200 kr. Konto nr. 9070-4480492280 eller Mobilepay 87063 - husk at opgive 
cpr-nr. så opnår man skattefradrag! 
 – vi siger mange tak. Med venlig hilsen 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. 
 
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. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
        Anne Katrine Berwald Lier 
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