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Nu Falmer skoven trindt om land,  

Og fuglestemmen daler 

Alt flygted storken over strand 

Ham følger viltre svaler 

Siden sidst.  

Kalenderen siger september men solens stråler varmer stadig hvis man finder læ, det 
har givet anledning til at bruge vores udendørs terrasse i længere tid, med eller uden 
de flotte solhatte vi har her på Friplejehjemmet. Sluch ice maskinen er nu pakket ned, 
overgangsjakkerne er fundet frem, og nu begynder det atter at blive tidligt mørkt. 

Der er blevet afholdt nogle hyggelige arrangementer den sidste tid. Fx. Cafe 
eftermiddag med sang og folkedans v. Thy folklore. Ålegilde v. aktivkomiteen, 
venneforeningens årlige udflugt, der i år bød på guidet rundvisning i nationalpark 
Thy, og middag på Vestløs kro.  

Der er nu igen kommet anbefalinger fra Thisted Kommune vedrørende Covid 19. 

Pårørende og besøgende til beboere anbefales at tage en selvtest inden besøg på 
Friplejehjemmet. Det vi foregå som tidligere, hvor der er mulighed for at kontakte 
personalet, og få udleveret en test. 

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 i kommentarfeltet, eller også kan der betales kontant til personalet på 
friplejehjemmet. Det er vigtigt der bliver lavet en seddel med km antal ved start og 
slut, som afleveres på kontoret.  

Pr 1/10 stiger prisen på leje af bussen. Hvad beløbet bliver, kommer ud til jer pr mail.  
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Kommende Fødselsdage   
 
D 21/9 Nanna Kobberø Petersen 
 
Vi ønsker STORT tillykke  
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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. 
 
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 du 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.  
 
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 
 
 
  September  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
20/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
20/9 14.30 Banko Dagligstuen 
21/9 14.00 Bustur Ud i det blå 
22/9 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
27/9 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
27/9 14.30 Højskolesang Dagligstuen 
28/9 14.00 Bustur Ud i det blå 
29/9 11.30 Høstfest Salen 
  Oktober  
3/10 9.30 Uggi spiller Torvet 
4/10 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
5/10 14.00 Bustur Ud i det blå 
6/10 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
10/10 9.30 Uggi spiller Torvet 
11/10 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
11/10 14.30 Salmesang Dagligstuen 
12/10 14.00 Bustur Ud i det blå 

 
 
 
 


