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Jeg er havren, jeg har bjælder på, 

mer end tyve, tror jeg, på hvert strå. 

Bonden kalder dem for mine fold. 

Gud velsigne ham den bondeknold. 

Siden sidst 

Personalet er godt i gang med at afvikle deres sommerferie, men der har ikke været 
en hindring for at komme på de ugentlige busture.  

Theodor og Mary inviterede på kaffe i deres meget flotte have, beboerne var meget 
imponerede da de kom hjem derfra, de mente bestemt godt at de kunne forlange 
entre ved havelågen. 

Der er blevet set forskellige campingpladser, da både Kurt & Bodil (Glyngøre 
Camping) og Kirsten & Isak (Thisted Camping) har inviteret på kaffe i deres 
campingvogne. Vejret var godt til begge ture. Vi siger TAK for jeres invitation. 

Nyhedsbrev - August 2021

til beboere og pårørende
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Musik skal der til, så der var arrangeret en John Mogensen aften, hvor der blev 
serveret Rullepølsemadder og irsk kaffe. 

 

 

I den kommende tid 

Den 2. september er der som før skrevet Efter sommerferie fest på friplejehjemmet. 
Der skal være valg af beboer el. pårørende repræsentant til bestyrelsen, så der er nu 
mulighed for at tænke over om det kunne være noget for jer. Der kan deltage 2 
pårørende fra hver lejlighed, kuvertprisen bliver 100 kr. Beboere, personale og 
bestyrelsesmedlemmer skal ikke betale for mad. Vi håber der kommer mange, så vi 
kan få en rigtig hyggelig fest. (Indbydelsen er medsendt dette nyhedsbrev) 

Venneforeningen har bedt os sætte x i kalenderen den 15. september. Der skal vi på 
tur til Fur, hvor vi skal ud at køre med den blinde guide, og spise en lækker frokost. 
Der kommer en indbydelse senere. 

Familie Journalen kommer på besøg her på friplejehjemmet, de vil gerne møde de 
beboere og personale der har medvirket til at bogen ”postkort fra et langt liv”. 
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Corona opdatering 

Der er kommet nye retningslinjer vedrørende Corona fra sundhedsstyrelsen. Det 
hedder sig at man skal holde afstand hvis muligt, dog understreges det at det altid er 
en god ide at holde en acceptabel afstand hvor der er plads og mulighed for det. Vi 
har flere aktiviteter som efter Corona afholdes til salen, dette forsætter vi med. 

 
Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd til smitteforebyggelse: 
 

- Bliv vaccineret 
 

- Bliv hjemme og bliv testet hvis du har symptomer 
 

- Hold afstand 
 

- Luft ud og skab gennemtræk 
 

- Vask dine hænder tit og brug håndsprit. 
 

- Gør rent, særligt overflader som mange rører ved. 
 
 
Kommende Fødselsdage   
30/8 Bent W. Vilsbøll Jensen 
3/9 Birthe Hansen 
Vi ønsker STORT tillykke  
 
 
Et sidste Farvel 
Vi har sagt farvel til Børge Torp 
Ære være hans minde 
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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. 
 
 
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! 
Pris ved lån af bussen er 2 kr. pr kørt km. Der skal fremvises gyldigt kørekort.  
Betaling er kontant til Friplejehjemmet ved tilbagelevering af nøglen. 
 
 
 
 
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 
 
 
  August 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
16/8 10.00 Uggi spiller Torvet 
17/8 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
17/8 14.30 Salmesang Salen 
18/8 ? Bustur Ude i det blå 
19/8 14.30 Læsekreds Dagligstuen 
19/8 17.30 Ålegilde Salen 
20/8 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
24/8 10.00 Gymnastik  Dagligstuen 
24/8 14.30 Banko Dagligstuen 
25/8 ? Bustur Ude i det blå 
26/8 14.30 Gudstjeneste Salen 
27/8 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
31/8 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
31/8 14.30 Højskolesang Salen 
  September 2021  
1/9 ? Bustur Ude i det blå 
2/9 17.30 Efter sommerferie fest Salen 
6/9 14.30 Læsekreds Dagligstuen 
7/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
8/9 ? Bustur Ude i det blå 
10/9 10.30 Cykeltur Ude i det blå 
14/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
14/9 14.30 Salmesang Salen 
15/9 Ca kl 10 Venneforeningens Burtur til Fur Ude i det blå 

 


