FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 97 77 55

Nyhedsbrev - Februar 2021
til beboere og pårørende

Det er koldt herude
Ravnen skriger, ugler tude,
Søge føde, søge læ
Kragen spanker om med skaden
Højt på rygningen af laden, skeler til det tamme kræ.
Siden sidst:
Vi er så småt begyndt at åbne lidt op for aktiviteterne igen.
Der har været gåture i det fri, det var lækkert at få den friske frost i kinderne.
Bussen har været ude at trille, hvor der har været 3 beboere med ad gangen, for at kunne holde
afstand, dette bragte stor glæde.

Gymnastikken er startet op, hvor vi igen kan høre snak og latter, og nej hvor er det dejligt.
Og det var DANMARK, og det var DANMARK – vi var samlet til VM håndboldkamp på storskærm i
salen, hvor der blev serveret ribbensteg til aftensmad. Og HURRA vi vandt.

2. Corona vaccine er givet til de beboere og medarbejdere der ikke har været syge af Corona. En
dejlig fornemmelse, at vi nu kan føle os lidt mere sikre.
Vi har sagt farvel til vores to elever, Clara og Tina som nu skal et andet sted hen i praktik. Vi siger
TAK for deres indsats, og ønsker dem alt godt videre i deres uddannelse. Maria – Louise er færdig
hos os her om en uges tid, hun skal derefter i praktik på sygehuset, men kommer tilbage i Maj,
hvor hun skal afslutte hendes uddannelse, så hende siger vi bare på gensyn til 😊😊
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Hvis man har vigtig viden – gode ideer eller andet, man syntes skal i nyhedsbrevet, er man altid
velkommen til at kontakte Line på Mail linh@friplejehjem.dk
Via dette link kan man følge Friplejehjemmets Facebook side, der løbende bliver opdateret med
billeder af hvad der sker herhenne.
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy
Praktisk information i forhold til Corona:
På Friplejehjemmet følger vi fortsat styrelsen for patientsikkerheds midlertidige besøgs
restriktioner.
Beboerne må have 3 pårørende der kommer i huset, dog kun 2 ad gangen. Er der nogle
pårørende ud over de 3 primære der gerne vil være sammen med sin kære, er der enten mulighed
for at hente beboeren til en gåtur, eller tage beboerne med ud af huset. Ring blot hertil, og
personalet hjælper med at gøre beboeren klar.
Husk fortsat at holde de 2 meters afstand, og mundbind, og god håndhygiejne.
Man må ikke tage ophold i fællesarealerne, af hensyn til Friplejehjemmets andre beboere og
personale. Der er ikke mulighed for at købe mad og drikke, men man er selvfølgelig velkommen til
selv at medbringe en kaffekurv.
Der er ikke mulighed for at overnatte på Friplejehjemmet grundet Corona restriktionerne.
I den kommende tid:
Byder vi Irene Barmo velkommen til Friplejehjemmet. Irene kommer fra Thisted, vi glæder os til at
lære hende at kende.
Kommende Fødselsdage:

Grethe Nielsen - Lørdag den 13/2.
Vi ønsker hjertelig tillykke.
Vi måtte sige farvel til:
Thorkild Hornstrup stue 1 den 26. Januar.
Ære være hans minde
Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy tager altid gerne imod nye medlemmer. Årligt
kontingent er 50 kr. Ønsker du at bidrage med et gavebeløb er du velkommen til det på Konto nr.
9070 – 4480492280 eller Mobilepay 87063 –Ved beløb over 200 kr. HUSK da at opgive cpr-nr, så
opnår man skattefradrag.
- Vi siger mange tak. Med venlig Hilsen Kirsten Andersen, formand.
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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!

Anne Katrine Berwald Lier
Leder
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