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Januar så grå og bar 

Regn og blæst er hvad vi har, 

Længes efter spæde tegn  

Under hæk og raftehegn. 

Siden sidst.   

Busturene i december måned har budt på indkøbsture til Bilka, hvor beboerne har været ude 
at ose. Der blev spist frokost i cafeteriet, som dog ikke levede op til standarden af den mad 
der bliver serveret her på friplejehjemmet����. 

Uggi og band var inviteret til at komme og underholde inden jul, det blev til en rigtig hyggelig 
eftermiddag, med musik og sang. 

Venneforeningen gjorde det igen muligt, at vores beboere kunne få kalendergave. Der blev 
hver dag trukket en heldig beboer der kunne få en gave. Endnu engang tak til 
Venneforeningen. 

Efter ønske fra nogle beboere, er vi opstartet med beboermøder. De vil blive afholdt 1. 
tirsdag i måneden. Til møderne kan beboerne komme med ris og ros, forslag og ønsker til 
dagligdagen på friplejehjemmet.  

Nu har alle mulighed for at se den video der er blevet lavet, om hverdagen på 
Friplejehjemmet. Den er vedhæftet her, så i kan gå ind og se den. 
https://www.jottacloud.com/s/16725e53ce20bd54e8bbd06a7e7b026b475/thumbs/ 

Den travle og hyggelige december er nu pakket ned igen, og vi ser tilbage på en god jul, og et 
bragende godt nytår. Der blev hygget på torvet juleaften, og i dagligstuen nytårsaften.  

I december måned havde vi fornøjelsen af lidt sne, det var så fint at se på. Det blev dog 
hurtig fjernet af regn.  

 

 

Nyhedsbrev Januar 2023

til beboere og pårørende

https://www.jottacloud.com/s/16725e53ce20bd54e8bbd06a7e7b026b475/thumbs/
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I den kommende tid. 
 
Venneforeningen afholder deres årlige Gule ærter arrangement den 7. februar, indbydelse 
kommer senere. 
 
 
Kommende Fødselsdage   
 
Den 13. februar: Grethe Nielsen 
 
Vi ønsker STORT tillykke  
 
 
Vi har sagt farvel til  
 
Henny Neesgaard 
 
Ære været deres minde. 
 
Velkommen til 
 
Ruth Møller er flyttet ind i lejlighed 1.1  
Gunnar Rasmussen er flyttet ind i lejlighed st. 1 
Vi byder jer og jeres pårørende velkommen til friplejehjemmet. 
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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 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 3 kr. pr kørt km. Der skal fremvises gyldigt 
kørekort.  
Er man uheldig - og laver en skade på bussen når man låner den, er det vigtigt at det bliver 
meldt til egen forsikringsselskab, da det er denne der skal dække skaden. 
 
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 
 
 
 
 

   Januar  
Uge Dato Klokken Aktivitet Lokale 
3 17/1 10.00 Gymnastik  Dagligstuen 
3 17/1 14.30 Højskolesang Dagligstuen 
3 18/1 14.00 Bustur Ud i det blå 
4 24/1 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
4 25/1 14.00 Bustur  Ud i det blå 
4 26/1 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
4 27/1 9.45 Dagplejen kommer Torvene 
5 31/1 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
5 31/1 14.30 Salmesang Dagligstuen 
   Februar  
5 1/2 14.00 Bustur  Ud i det blå 
5 2/2 10.00 Uggi spiller Torvene 
6 7/2 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
6 7/2 14.30 Banko Dagligstuen 
6 7/2 17.45 Gule ærter v/ Venneforeningen Salen 
6 8/2 14.00 Bustur Ud i det blå 
6 9/2 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
7 14/2 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
7 14/2 14.30 Højskolesang Dagligstuen 

 
 
 
 


