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Marken er mejet, og høet er høstet, 

Kornet er i laderne, og høet står i hæs. 

Siden sidst.  

Sommerferien blandt personalet er ved at være afviklet, og vi har nu sagt farvel til 
ferieafløserne, og taget hul på hverdagen igen. 

Busturene har hen over sommeren gået til Apotekergården i Søndbjerg. Rigtig mange 
af vores beboere har været med og fundet det meget interessant at se og høre om 
hvordan Kresten Rudbjergs hjem og atelier var indrettet. Der blev medbragt kaffe fra 
friplejehjemmet, som kunne nydes på stedet. 

Vi har haft besøg af SFObørnene fra Bedsted skole, en dejlig formiddag med hygge og 
sjov, for unge som gamle.  

Der er blevet afholdt 100års fødselsdag. Det blev til en rigtig hyggelig formiddag i 
dagligstuen med sang, taler og selvfølgelig 100 lys i kagen.  

Vi har som noget nyt prøvet at afholde en markedsdag, hvor der var hoppeborg, 
børnedyreskue, kræmmere, popcorn, sang og så nogenlunde vejr, med masser af 
hygge. Vi vil gerne sige tak til alle der kikkede forbi.  

Udvalget har evalueret – og er blevet enige om, at det skal gentages igen til næste år 
���� 

Alting stiger, derfor er priserne for køb af mad på Friplejehjemmet også steget.  

Kaffe med brød koster nu 20 kr. 

Frokost 40 kr. 

Aftensmad 70 kr. 

Det er også blevet til en tur til store torvedag i Hurup. En hyggelig formiddag, hvor 
mange mødte kendte ansigter. 

Nyhedsbrev Juli 2022

til beboere og pårørende
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Da det er venneforeningen der står for alt omkring friplejehjemmets bus, vil vi gerne 
at betaling af busleje enten ske på mobilpay til 87063, husk at skrive beboernes navn 
og leje af bus kommentarfeltet, eller også kan der betales kontant til personalet på 
friplejehjemmet. 

 

Kommende Tid 

Søndag den 21. august kl. 14.30 afholder venneforeningen Cafe eftermiddag i salen, 
hvor Thy Folklore kommer og underholder med musik, sang og dans. 

Torsdag den 25. august kl. 17.30 afholder aktivkomiteen ålegilde i salen. Der er 
musikalsk underholdning ved Jens Lindby. 

Søndag den 28. august kl. 14 kommer Erik Sommer i Bedsted Kirke. Det koster 50 kr. 
ønsker I at deltage skal personalet have besked, så vi ved hvor mange der skal med 
bussen. 

Mandag den 5. september afholder vennerne til friplejehjemmet efterårsudflugt. 
Turen starter fra friplejehjemmet kl. 9.30, og bliver en rundtur i Nationalpark Thy Fra 
Agger til Bulbjerg. Med i bussen er Thorkild Møller som vil guide jer. Der vil være 
middag på Vesløs kro. I er meget velkomne til at invitere jeres pårørende med, de 
skal betale 200 kr. for turen, men det er gratis for beboere på friplejehjemmet. 

SE LØBENDE OPSLAG I THYLANDS AVIS 
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Kommende Fødselsdage   
 
D. 18/8 Birgit Ahrenkilde 
D. 3/9 Birthe Hansen 
 
Vi ønsker STORT tillykke  
 
 
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. 
 
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.  
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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 
 
 
    
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
16/8 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
16/8 14.30 Salmesang Dagligstuen 
17/8 14.00 Bustur  Ud i det blå 
21/8 14.30 Cafe eftermiddag Salen 
23/8 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
23/8 14.30 Banko Dagligstuen 
24/8 14.00 Bustur Ud i det blå 
25/8 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
25/8 17.30 Ålegilde v. Aktiv Komiteen Salen 
30/8 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
30/8 14.30 Højskolesang Dagligstuen 
    
1/9 14.00 Bustur Ud i det blå 
5/9 9.30 Efterårsudflugt m. Venneforeningen Nationalpark Thy 
6/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
7/9 14.00 Bustur Ud i det blå 
8/9 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
13/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
13/9 14.30 Salmesang Dagligstuen 
14/9 14.00 Bustur Ud i det blå 

 
 
 
 
 


