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Det kimer nu til julefest, 
Det kimer for den høje gæst, 
Som steg til lave hytter ned 

Med nytårsgaver fryd og fred 
Siden sidst. 

Der er blevet Julepyntet i stor stil her på Friplejehjemmet, både inde og ude, og hvor 
ser det bare godt ud. Det giver anledning til en god snak, om juletraditioner blandt 
beboerne.  

Busturene har budt på Thy´s flotte og til tider barske natur. Her i december måned er 
der blevet kikket julebelysning. I Hanstholm er der en vej, der går meget op i det, så 
der er blevet arrangeret ture der op tre onsdage, så så mange af beboerne så muligt 
har haft mulighed for at se det. Den 1. tur bød Kirsten og Isak på eftermiddagskaffe 
inden. Mange tak for det.  

Den 7. december blev der afholdt julefrokost for beboere og personale. I år var vi så 
heldige at have 3 elever, der som en del af deres uddannelse skulle stå for en 
aktivitet, og hvad var mere nærliggende, end at det blev julefrokosten. Bordene var 
flot pyntede, med gran, brunkager og julekugler. Køkkenet diskede op, med den helt 
store jule menu, mens julemusikken stille tonede ud af højtalerne. Vi havde nogle 
rigtig hyggelige timer, med sang, smil og latter. 

I år blev vores Lucia optog desværre aflyst grundet Corona, vi havde ikke fået besked 
om det, så mange af beboerne sad klar på torvene, til at se det. Heldigvis gav det 
bare anledning til en hyggelig snak med hinanden. 

Beboerne har lavet juledekorationer i salen sammen med de frivillige, så de kan 
komme på stuerne og pynte hen over julen.  

Vi har haft besøg af kirkekoret, der sang julen ind, det var en rigtig hyggelig aften. 

Nyhedsbrev - December 2021

til beboere og pårørende
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Igen i år, har Vennerne til Friplejehjemmet givet alle beboerne kalenderpakke, 
kontaktpersonerne ved beboerne har stået for at købe gaven. En rigtig hyggelig 
tradition, og TAK til vennerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den kommende tid   

Den kommende tid vil stå i julen og nytårets tegn!  

Nogle kender vores traditioner og for andre er det nyt. På Friplejehjemmet er det 
vores ønske at skabe en hjemme lig jul og nytår for beboerne. Vi starter juleaften og 
nytårsaften kl. 17.00, da det giver mulighed for at flest mulige kan være med til hele 
arrangementet.     
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Juleaften foregår på Torvet i stueetagen med start kl. 17.00, hvor der er plads til 
spisebord, juletræ og de bløde møbler, samt god plads omkring spisebordet og 
juletræet når der skal danses. 

Menuen juleaften er traditionel dansk julemad, som der vil være god tid til at spise. 
Dertil vin, øl eller sodavand efter ønske, samt julegodter og frugt. Aftenvagterne har 
planlagt bordpynt og indslag til en rigtig god og hyggelig juleaften. Vennerne til 
Friplejehjemmet giver julegave til de beboere, der er hjemme. 

Nytårsaften foregår i dagligstuen, hvor aftenvagterne dækker op til en festlig 
nytårsfest for alle med start kl. 17.00. Det bliver trangt i dagligstuen, men det giver 
mulighed for at se og høre Dronningens nytårstale imellem forret og hovedret.                                                           

 

Corona opdatering. 

  
- Alle besøgende skal bære mundbind. Dette gælder dog ikke på beboernes egne 
stuer, men vi opfordrer til at man også bærer mundbind i beboernes lejligheder af 
hensyn til beboerne og personalet. 
-Som besøgende skal man kunne fremvise og kan blive opfordret til at vise sit 
Coronapas. Samtidig vil vi gerne opfordre besøgende til at blive testet inden besøg 
for at beskytte vores udsatte beboer og os som personale.   
På grund af det høje smittetal anbefaler Thisted kommune at vi ved mindre 
arrangementer med borgere udefra så som gudstjeneste, salmesang og højskolesang 
er ekstra opmærksomme på mundbind og Coronapas, og at man passer ekstra godt 
på beboerne, fx. Ved at holde afstand til andre, hjælpe med håndhygiejne mm. 
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Den 27. December Jørgen Sørensen Overgaard 
Den 12. Januar Annelis Kjær Villesen 

 
 
Vi har sagt farvel til 
Kristence Grønkjær Nielsen 
Mary Balsby 
Ære være hendes minde 
 
 
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. 
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Følg med på hjemmesiden og på facebook 
Vi forsøger at opdatere både hjemmesiden og facebooksiden: 
 
Hjemmesiden: 
http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/ 
Facebooksiden: 
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/ 
(den officielle side). Vi opfordrer jer til “følge” denne side.  
  
 

 
 
 

Os alle på Friplejehjemmet 
Bedsted Thy, ønsker jer en rigtig 

glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/og
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/
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Aktiviteter 
 
 
  December 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
15/12 14.15 Julebustur til Hanstholm Ude i det blå 
21/12 10.00 Pyntning af juletræ Torvene 
21/12 14.30 Højskolesang Salen 
22/12 15.30 Julebustur til Hanstholm Ude i det blå 
23/12 14.30 Julegudstjeneste Salen 
24/12 17.00 Juleaften Torvet 
28/12 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
29/12 14.00 Bustur Ude i det blå 
31/12 17.00 Nytårsaften Dagligstuen 
  Januar 2021  
4/1 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
4/1 14.30 Salmesang Salen 
5/1 14.00 Bustur Ude i det blå 
11/1 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
11/1 14.30 Banko Dagligstuen 
12/1 14.00 Bustur Ude i det blå 
13/1 14.30 Gudstjeneste Salen 

 


