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Jeg vil male dagen lys 
Strege ud og sætte kryds 

Jeg har tusind ting at gøre 
Klokken elleve-femogfyrre 

blev november hængt til tørre  
jeg vil male dagen lys 

Siden sidst. 

Bogen ”postkort fra et langt liv” sælges fortsat, der bliver sendt bøger til både 
Sjælland, Lolland og Ålborg, og det er jo dejligt der er så stor en interesse for den. Der 
er blevet genbestilt flere bøger, så skulle der være en der gerne vil købe, så kontakt 
blot Friplejehjemmet. 

Midt i november, havde vi en hygge formiddag, hvor der blev efterårs pyntet rundt i 
fællesarealerne, så det har vi alle nydt at kikke på.  

På vores busture, ser vi rigtig hvordan skoven falmer, og der kommer flere og flere 
vandpytter rund omkring. De sidste to onsdage, har Annie budt på frokost i hendes 
hjem, og hold da op hvor har det bare været hyggeligt. Der er blevet spist lækkert 
mad, drukket øl og sodavand, og rigtig snakket. En stor TAK til Annie for at åbne sit 
hjem. 

Vores frivillige buschauffører har haft bus møde – og de kunne rigtig godt tænke sig 
om der var flere der vil være behjælpelige med at køre med vores beboere. Det 
drejer sig om ca. 4 busture om året, og man er selv med til at bestemme hvornår det 
skal være. Kunne det have interesse, skal i kontakte Theodor på telefon 23 47 85 76.  

Venneforeningen har haft møde, i den forbindelse vil de høre, om der skulle være 
nogen der har lyst til at give en gave, blomst eller andet til årets julestue. Det kan 
afleveres på Friplejehjemmet senest den 28/11. Eller også kan Kirsten Andersen 
kontaktes på tlf. 31 65 78 64.  

Nyhedsbrev - November 2021

til beboere og pårørende
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Venneforeningen har lige doneret en info skærm til Friplejehjemmet, så vores 
beboere har mulighed for at se alle de fantastiske billeder der bliver taget på ture, til 
gymnastik osv. MANGE TAK TIL VENNEFORENINGEN. 

 

I den kommende tid 

Den 24/11 kl. 10 er der igen tøjfremvisning fra klædeskabet. Det bliver i salen, og 
skulle der være pårørende der har lyst til at deltage, er man meget velkommen. 

Som skrevet i sidste nyhedsbrev har vi fælles julepyntning på Friplejehjemmet lørdag 
den 27/11 kl. 10. Ønsker man at deltage, så er der stadig mulighed for at tilmelde sig, 
dette af hensyn til mad. Senest den 19/11. 

Den 5. december er der juleoptog i Bedsted. Friplejehjemmet deltager med bussen, 
så er der nogle beboere der har lyst til at komme med, er der mulighed for dette. 
Samme dag er der julestue i salen på Friplejehjemmet fra kl.13 til kl. 16.30 hvor der er 
mulighed for at købe lodder til tombola og stilehæfte. Pengene går til 
Venneforeningen, der hjælper os på Friplejehjemmet. 

Og så må vi bare erkende at tiden løber hurtigt. Så vi har brug for at vide hvor mange 
af vores beboere der skal ud af huset den 24/12 og 31/12. Dette kan ske ved at sende 
en mail til Sekretær Line på linh@friplejehjem.dk senest den 13/12 kl. 12                                                                                            
For at skabe ro, for de beboere der skal være her på Friplejehjemmet, vil vi gerne om 
dem der skal ud af huset, tager afsted før kl. 17. 
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Corona opdatering. 

 -Alle besøgende på Friplejehjemmet skal vise Coronapas for at få adgang til 
lokaler/lokaliteter/arrangementer (uanset antal personer). 
-Primære pårørende (inkl. værger, personlige repræsentanter, advokater mm.) er 
undtaget af dette krav, men Thisted kommune opfordre kraftigt alle inkl. disse til at 
have Coronapas inden besøg lige nu hvor der er høj smitte i Thisted Kommune. 
-Der er ikke krav om at kontrollere om besøgende har Coronapas og vi har ikke ret til 
at se Coronapas, men vi kan opfordre besøgende til at have Coronapas og til at blive 
testet inden besøg for at beskytte vores udsatte beboer og os som personale.  
  
På grund af det høje smittetal i Thisted Kommune lige pt, så anbefaler Thisted 
kommune at vi ved mindre arrangementer med borgere udefra så som gudstjeneste, 
salmesang og højskolesang skal ovenstående ift. Coronapas naturligvis overholdes, og 
det anbefales at man passer ekstra godt på beboerne, fx. afstand til andre, hjælpe 
med håndhygiejne mm. 
 

D. 24. nov. Henning Kjær Villesen 

 
Ny beboer 
Søren Jensen-Sondrup 
Vi byder dig og dine pårørende velkommen. 
 
Elever 
Vi har lige nu 3 elever på Friplejehjemmet. 
Emma og Malgorzata er hjælper elever, og Henriette er assistent elev. De er alle rigtig 
godt i gang med deres praktik. Eleverne skal i deres praktik arbejde med en aktivitet, 
derfor er det dem der skal holde julefrokost for beboerne den 8/12.  
 
Afsked 
Merete Poulsen er stoppet hos os, da hun blev tilbudt et job hun ikke kunne sige nej 
til. Vi ønsker Merete held og lykke. 
 
Annette Boll stopper hos os til 1/12 da hun har søgt nye udfordringer på et andet 
plejehjem. Vi ønsker Annette held og lykke. 
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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 
 
 
  November 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
16/11 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
16/11 14,30 Banko Dagligstuen 
17/11 10,00 Bustur Ude i det blå 
18/11 14,30 Gudstjeneste Salen 
23/11 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
23/11 14,30 Højskolesang Salen 
24/11 10,00 Klædeskabet kommer og viser tøj Salen 
24/11 14,00 Bustur Ude i det blå 
27/11 10,00 Fælles Julepyntning Friplejehjemmet 
30/11 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
  December 2021  
1/12 14,00 Julebustur Ude i det blå 
2/12 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
2/12 14,30 Gudstjeneste Salen 
5/12 15,30 Juleoptog/Julestue Friplejehjemmet 
7/12 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
7/12 14,30 salmesang Salen 
8/12 11,00 Julefrokost for beboerne Salen 
13/12 10,00 Lucia v/Bedsted skole Torvene 
14/12 10,00 Gymnastik Dagligstuen 
14/12 14,30 Banko Dagligstuen 

 


