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Jeg af vinduet kigger ud 
opdager at naturen er sprunget ud 

træerne har grønne knopper 
vi vinteren ud af kroppen gnubber 

 
Årstiden kaldes for forår 

Et andet navn er vår 
på vej til lyse tider 

og mod de varme sider 
 

Foråret er kommet hid 
se til venstre, der er et kid 
se til højre, ællingerne går 
over vejen med der mor' 

 
Temperaturen begynder at stige 

Se den dreng og pige 
Så forelsket de ser ud 

Det ligner et helt stjerneskud 
 

Siden sidst: 
Vores busture er kommet rigtig godt i gang, til stor glæde for beboerne. Der bliver 
igen opdaget nye steder i vores Thy´ske landskab. 
Der er ved at blive etableret en læsekreds, hvor Ragnhild er behjælpelig med at finde 
læsestof. Det startede stille op i denne uge, hvor vi hørte og talte om fortællingen 
 ” Jabobs Kvinder”.   
Vi er nu rigtig langt med vaccinationer af både beboere og personale. Der er ganske 
få der mangler at få nr. 2 vaccine.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nyhedsbrev - Marts 2021
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I den kommende tid: 
Vi starter igen op med gudstjenester. De vil blive afholdt i salen. Vi mødes kl. 14.30 
hvor vi starter med eftermiddagskaffe, og derefter afholder Sognepræst Else Kaag  
Bjerg gudstjeneste.  
 
Dato for gudstjeneste er Torsdag den 25/3 og 8/4 
 
Næste dato for Læsekreds er Tirsdag den 6/4 kl. 15, der kommer invitationer ud 
 
Corona: 
Vi vil fortsat rigtig gerne, om I vil ringe og melde jeres ankomst inden I kommer på 
besøg. Husk mundbind – afstand – sprit og max 4 besøgende ad gangen. ���� 
 
Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE 
 

  21/3 Henny Nessgaard stue 1 
  29/3 Ketty Sørensen stue 5  

    31/3 Irene Barmo stue 9 
 
Vi måtte sige farvel til: 
Lis Rasborg Andersen stue 2 
Ære være hendes minde 
 
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. 
Det seneste år med corona – pandemiens begrænsninger har gjort, at vi i 
venneforeningen ikke har kunnet lave de ting, vi gerne ville for beboerne – men vi 
har heldigvis kunne glæde dem med blomster, udendørs musik m.v takket være den 
uundværlige støtte fra vores medlemmer. 
 
Vi håber du/I har lyst til at bidrage til venneforeningen – ved at indbetale kontingent 
på 50 kr. 
Med et yderligere gavebidrag på 200 kr. og derover kan man opgive sit 
personnummer og opnå skattefradrag 
Vores kontonummer er 9070-4480492280 MobilePay 87063 – så siger vi tusind tak 
for hjælpe! 
 
Med venlig hilsen  
Vennerne til friplejehjemmet Bedsted Thy 
 
Kirsten Andersen 
Formand 
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Hver tirsdag formiddag kl.10,00 er der gymnastik/bevægelse/motion. Alle er 
velkommen på det niveau man mestrer. Mænd er også velkommen til at være med!  
 
 
Med venlig hilsen 
Anne Katrine 

 


