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Kom, maj, du søde, milde! 
Gør skoven atter grøn, 
og lad ved bæk og kilde 

violen blomstre skøn. 
Hvor ville jeg dog gerne, 

at jeg igen den så! 
Ak, kære maj, hvor gerne 

igen i marken gå. 
Siden sidst 

Foråret er rigtig over os, træer og buske bliver atter grønne, og frosten har endelig 
forladt os, nu skal solens stråler nydes. Vi er så heldige at Joan (en pårørende i huset) 
har tilbudt at cykle med de af vores beboere der ønsker det om fredagen, dette er vi 
utrolig glade for. Om en 14 dages tid, kommer der endnu en cykelchauffør. 

Der har været afholdt pyjamas party i dagligstuen for de beboerne der havde lyst til 
dette, der var Hansi Hinterseer på skærmen, ostebord og rødvin i glasset. En rigtig 
hyggelig aften. 

Uggi og Michael kom og spillede formiddagsmusik på torvet, dette gav anledning til 
både sang og en svingom. 

Busturen om onsdagen er et kæmpe hit, dejligt at se det aldrig er et problem at finde 
nogen der gerne vil med. 

 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev - Maj 2021

til beboere og pårørende
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Generalforsamling 
Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy har indkaldt til generalforsamling tirsdag den 
25. maj kl. 19  
Af hensyn til Covid 19 situationen kræves tilmelding til Kirsten, tlf. 31657864 senest 
den 19. maj 
 
Corona opdatering 
Alle beboere som er færdig vaccineret, må nu være sammen med andre færdig 
vaccinerede beboere uden afstand eller brug af mundbind. 
Alle beboere som er færdig vaccinerede må være sammen med nærmeste familie og 
venner (uanset om de er vaccinerede eller ej), uden at anvende mundbind og uden 
afstand. 
Dvs. at besøgende til færdigvaccinerede ikke længere skal holde afstand eller 
anvende mundbind inde i beboernes lejlighed. Der skal fortsat anvendes mundbind i 
fællesarealer og hvis der er tale om besøgende som enten er i øget risiko og ikke selv 
er vaccinerede, eller besøgende som ikke er nærmeste pårørende, så anbefales det 
fortsat at der anvendes mundbind og holdes afstand under besøget. Friplejehjemmet 
forventer at den besøgende selv afgør hvorvidt de er i øget risiko. 
 
Goddag og Farvel 
Den 31. maj kommer social og sundhedsassistent elev Maria-Louise tilbage for at 
gøre hendes praktik færdig. Vi glæder os til at byde hende velkommen. 
Vores Social og sundhedsassistent Rie, har valgt at søge nye udfordringer. Vi ønsker 
Rie rigtig meget held og lykke med hendes nye job.  
Katrine går af på barsel i slutningen af Maj, vi ønsker hende en rigtig god barsel. 
 
Venneforeningen 
Vi har en hilsen fra Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy med følgende 
budskab. 
Vi tager altid gerne imod nye medlemmer. Årligt kontingent er 50 kr. Ønsker du at 
bidrage med et gavebeløb er man 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. 
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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! 
 
Følg med på hjemmesiden og på facebook 
Vi forsøger at opdatere både hjemmesiden: 
Hjemmesiden: 
http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/ 
Facebooksiden: 
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/ 
 
(den officielle side). Vi opfordrer jer til “følge” denne side.  
 

http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/og
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/
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Aktiviteter 
I takt med at samfundet åbner mere og mere op, bliver der også på Friplejehjemmet 
mulighed for lave flere arrangementer, deriblandt salmesang, Banko og højskolesang. 
 
  Maj 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
14/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
14/5 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
18/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
18/5 14.30 Salmesang Salen 
19/5 14.00 Bustur  Ude i det blå 
20/5 14.30 Gudstjeneste Salen 
21/5 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
25/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
25/5 14.30 Læsekreds Dagligstuen 
26/5 14.00 Bustur Ude i det blå 
27/5  Fejring af Rikke Talent 100. Nærmere info 

kommer senere 
 

28/5 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
  Juli 2021  
1/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
1/6 14.30 Banko Dagligstuen 
2/6 14.00 Bustur Ude i det blå 
3/6 14.30 Gudstjeneste Salen 
4/6 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
8/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
8/6 14.30 Højskolesang Salen 
9/6 14.00 Bustur Ude i det blå 
10/6 14.30 Læsekreds Dagligstuen 
11/6 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
15/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
15/6  Richard Ragnvald kommer og synger. 

Nærmere information kommer senere 
 

 


