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Velkommen i den grønne lund, 

 hvor fuglene de sjunge. 

Det høres skal den danske mund 

Til sang har og en tunge 

Siden sidst 

Nu er solen endelig kommet, og dette bliver nydt. Der ses beboere der er ude at gå 
en tur, cyklerne bliver luftet, og terrassedørene står åbne. 

Vi har fejret Rikke, der er blevet kåret til velfærdstalent 100. Denne dag blev 
markeret med grill til frokost, taler på storskærm hvor der blev nydt kransekage og 
bobler. En rigtig hyggelig dag. Foa ungdom har også været forbi for at lykkeønske, 
med kagemand.  

Der er godt gang i busturene, hvor vi rigtig får set noget af Thy og Mors. Og fra i 
næste uge starter vi igen op med at fylde bussen helt op, så der er flere der får 
mulighed for at se vores skønne Thy. 

En håndfuld beboere var med henne og stå espalie for Anne Katrine og Jonas der blev 
gift den 12/6, en blæsende men hyggelig eftermiddag, hvor der blev nydt kaffe i 
bussen på hjemvejen, og snakken gik lystigt. 

OG…. Så har vi haft besøg af Richard Ragnvald, det var så hyggelig en eftermiddag, 
først kagebord, og derefter masser af sang og smil. 

Nyhedsbrev - JUNI 2021

til beboere og pårørende
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Sæt x i kalenderen 

Grundet Corona, har det ikke været muligt at holde vores årlige ”før sommerferie 
fest”. Men nu er der endelig mulighed for at vi igen kan samles.  Så i år hedder det 
”Efter sommerferie fest” og afholdes den 2. september. 

Der kommer en indbydelse ud til jer alle senere. 

 

Corona opdatering 

Så er der kommet nyt vedr. mundbind. 

Sundhedsstyrelsen har nu meldt ud at der ikke længere er krav om at bære 
mundbind i fællesarealer hvor offentligheden har adgang her på friplejehjemmet. 

Det betyder at det både er besøgene men også ansatte der ikke længere skal 
anvende mundbind.  

 
Farvel 
Vi har sagt farvel til Ingeborg stue 1.9 og Anna stue 7.  
Ære være deres minde 
 
Velkommen 
Den 10/6 flyttede Peder Bjerregaard ind på friplejehjemmet, vi byder ham og hans 
familie velkommen 
 
 
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 juli måned er der sommerferie for de fleste af aktiviteter, men fortvivl ikke, vi skal nok 
finde på noget. 
  Juni 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
15/6 15.00 Richard Ragnvald kommer og synger Salen 
16/6 ? Bustur (tidspunktet kommer senere) Ude i det blå 
17/6 14.30 Gudstjeneste Salen 
22/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
22/6 14.30 Salmesang Salen 
23/6 ? Bustur (tidspunkt kommer senere) Ude i det blå 
24/6 14.30 Læsekreds Dagligstuen 
29/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
29/6 14.30 Banko Dagligstuen 
  Juli 2021  
1/7 14.30 Gudstjeneste Salen 
6/7 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
7/7 ? Bustur (tidspunkt kommer senere) Ude i det blå 
13/7 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
14/7 ? Bustur (tidspunkt kommer senere) Ude i det blå 

 


