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Februar vær nu lidt rar, 
dæk den sorte jord så bar 

med lidt spirer kønt og grønt 
liv i jorden det er skønt. 

Byd kun sne og frosten trods 
kom med glade tegn til os. 

Siden sidst. 

Kathe er kommet godt i gang med gymnastik om tirsdagen, der er fortsat snak, grin 
og sang, og ja selvfølgelig gymnastik. 

Vi har haft fornøjelsen af at blive underhold af Søren Strandgård, han spillede op til 
dans, og nogle hyggelige timer. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, stor tak til 
damerne der havde arrangeret dette.  

Vores infoskærm ved indgangen, er nu kommet op at køre, der vil løbende komme 
nye billeder ind, samt andre informationer fra huset. En stor TAK til venneforeningen 
for denne donation. 

 

 

Nyhedsbrev Februar 2022

til beboere og pårørende
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 Corona opdatering. 

- Alle besøgende på Friplejehjemmet skal kunne vise Coronapas for at få adgang 
til fællesarealerne/lokaliteter/arrangementer (uanset antal personer). 

- Alle besøgende skal bære mundbind. Dette gælder ikke i lejlighederne, men vi 
opfordrer til det. 

 
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, 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. ved afstand til andre, hjælp med 
håndhygiejne mm. 
 
I januar har vi desværre haft en mindre gruppe beboere som var smittet med Corona, 
de er heldigvis alle kommet godt igennem deres forløb og er alle ude af isolation. 
Dette har medført at flere medarbejdere er blevet smittet og at vi er ekstra 
opmærksomme på smitte blandt medarbejdere og beboere. De beboere som hidtil er 
testet negative skal testes igen i dag den 15/2 og så håber det er sidste gang i denne 
omgang. Medarbejderne tilbydes fortsat PCR test to gange om ugen her på 
Friplejehjemmet.  
Det er forsat mulighed for at få en kvik test på Friplejehjemmet, man kontakter 
personalet, og de henviser til et rum hvor testen skal tages. Det skal dog siges, at man 
selv skal stå for at tage den, og aflæse svar. 
 
 

Den 11. Februar Ingrid Irene Hove 

 
 
Ny Beboer 
Ingrid Irene Hove flyttede den 25. januar ind på Friplejehjemmet. Vi byder hende og 
hendes pårørende velkommen. 
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Der er stadig mulighed for at melde sig som frivillig buschauffør. 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, så kontakt Theodor på telefon 23 47 85 76. 
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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 
 
 
  Februar 2021  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
15/2 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
15/2 14.30 Højskolesang Salen 
16/2 14.00 Bustur Ude i det blå 
22/2 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
23/2 14.00 Bustur Ude i det blå 
24/2 14.30 Gudstjeneste Salen 
  Marts 2021  
1/3 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
1/3 14.30 Salmesang Salen 
2/3 14.00 Bustur Ude i det blå 
8/3 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
8/3 14.30 Banko Dagligstuen 
9/3 14.00 Bustur Ude i det blå 
10/3 14.30 Gudstjeneste Salen 
15/3 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
15/3 14.30 Højskolesang Salen 
15/3 17.45 Gule ærter Salen 

 


