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Kom, maj, du søde, milde 

Gør skoven atter grøn, 
 og lad ved bæk og kilde,  

Violen blomstre skøn. 
Siden sidst. 

Vi nyder alle her på Friplejehjemmet, at der nu er flere lyse timer i døgnet. Der er 
kommet godt gang i cykelturene, til stor glæde for beboerne.  

På busturene oplever de mange sjove ting, en af de sidste ture endte med at bussen 
sad fast i sandet ved havet. Det gav smil, og lidt bekymringer, så glæden var stor da 
de blev revet fri af nogle søde mennesker fra kystdirektoratet ���� 

Vi var så heldige, at Sparekassen Danmark havde bestilt Cirkus Arena til en forestilling 
her i Bedsted.  Vi spurgte om det var muligt at vi kunne få nogle af de billetter – og 
det kunne vi. Annie var rundt at spørge hvem der havde lyst til sådanne en oplevelse, 
og der var rift om de 11 billetter. Der var blevet bestilt sandwich i køkkenet, de kunne 
spise, de ville jo ikke være hjemme til spisetid. En rigtig hyggelig aften, med masser af 
latter, og en rigtig god service fra Cirkus Arenas side. En stor TAK til de frivillige der 
hjalp med at give denne oplevelse til vores beboere. 

 

I den kommende tid 

Pga. Corona er vores årlige sommerudflugt blevet aflyst de sidste år… MEN nu skal vi 
afsted igen. Det bliver i år den 1. juni. Bussen fra Snedsted turistfart er lejet, og turen 
går til Vorupør. Der kommer indbydelse inden for den nærmeste fremtid.  

Lea i køkkenet har opsagt sin stilling, da hun har fået arbejde i Hanstholm hvor hun 
bor. Vi ønsker hende held og lykke. 

Det betyder at vi i juni måned vil få serveret varmt mad til middag i stedet for aften, 
da der kun er to i køkkenet.  
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Kommende Fødselsdage   
 
D. 7. Juni Erik Frostholm 
 
D. 14. Juni Thyra Amby Nielsen 
 
Vi ønsker STORT tillykke  
 
 
Vi har sagt farvel til  
 
Bent Winther Vilsbøll Jensen 
 
Ære være hans 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. 
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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! 
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 
 
 
 
  Maj 2022  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
17/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
18/5 14.00 Modeopvisning fra Thea og Baun Salen 
19/5 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
20/5 10.00 Cykeltur v. Knud Allan og Joan Ude i det blå 
23/5 10.00 Uggi kommer og spiller Torvet 
24/5 10.00 Gymnastik Daglidstuen 
24/5 14.30 Salmesang Dagligstuen 
25/5 14.00 Bustur Ude i det blå 
27/5 10.00 Cykeltur v. Knud Allan og Joan Ude i det blå 
31/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
31/5 14.30 Banko Dagligstuen 
  Juni 2022  
1/6   Den årlige udflugt for beboerne info 

kommer senere 
 

2/6 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
3/6 10.00 Cykeltur v. Knud Allan og Joan Ude i det blå 
7/6 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
7/6 14.30 Højskolesang Dagligstuen 
8/6 14.00 Bustur Ude i det blå 
10/6 10.00 Cykeltur v. Knud Allan og Joan Ude i det blå 
13/6 10.00 Uggi kommer og spiller Torvet 

 


