FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 97 77 55

Nyhedsbrev - November 2020
til beboere og pårørende

EFTERÅRSSTEMNING
Når november tager pejl, inter skib sætter. Hvis der er is i november, der kan bære
en and, er der siden kun søle og slud i vort land.
I vore dages kalender er november måned den sidste efterårsmåned, men bønderne
i tidligere tider vidste dog, at november måned kunne være meget vinteragtigt og
nærmest være at tælle, som den første vintermåned.
Bønderne på denne tid vidste også, at det var klogt, når julesvinet blev slagtet at
holde øje med dets milt, da den kunne fortælle meget om den kommende vinters
forløb.

BESØG PÅ HJEMMET
Coronasituationen
I denne omskiftelige Coronatid kan der hurtigt ske ændringer, som påvirker os på
hjemmet. Det oplevede vi I denne weekend, hvor vi blev bekendt med, at en
medarbejder havde været på arbejde på hjemmet med Covid 19. Det betød, at vi
straks tog kontakt til Corona-hotline og fik sat alle de nødvendige foranstaltninger i
gang. Det har medført, at alle beboere og medarbejdere er blevet testet i denne
weekend. De medarbejdere, som har været tæt på den smittede medarbejder, er
kommet i isolation, indtil vi har en negativ test. Som situationen er nu, afventer vi
beboernes og medarbejderes testsvar.
Denne situation ændrer ikke ved de generelle retningslinjer for besøg på
Friplejehjemmet. Da de 7 nordjyske kommuner, herunder Thisted, er lukket ned, må
der fortsat kun komme den primære kontaktperson på besøg i beboernes lejligheder.
Vi vil meget gerne, at I fortsat ringer og aftaler tidspunkt for jeres besøg, og at der
skal bæres mundbind eller visir, og at der er meget fokus på god håndhygiejne,
hvilket vil sige hyppigt håndvask og afspritning. Kontakt friplejehjemmet på tlf. nr.
97977755.
Vi byder jer fortsat hjertelig velkommen på friplejehjemmet – til besøg med omtanke.

Anne Katrine Berwald Lier
Leder / Sygeplejerske
Direkte 23 37 87 82
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AKTIVITETER PÅ FRIPLEJEHJEMMET
Den 25. nov. pynter en gruppe af medarbejderne op til jul på alle fællesarealer på
hjemmet.
Den 9. dec. afholdes den årlige julefrokost for beboerne. Julefrokosten bliver
afholdt i salen sammen med personalet. Vi glæder os til dejlig julemad og hygge.

HUSLEJE & KOST
Pr. 1. januar 2021 er der en huslejestigning på 1,44%. Dette har beboerne fået et
varslingsbrev om pr. 1/10 fra Danske Diakonhjem. Huslejen stiger til kr. 7.313,00 fra
kr. 7.209,00 dvs. en stigning på kr. 104,00 pr. måned.
Kosten stiger også en smule pr. 1. januar 2020 fra kr. 3.759 til kr. 3.834,00, hvilket er
en stigning på kr. 75,00 pr. måned. Forplejning for beboere er omfattet af et
betalingsloft iflg. Statens takster.

SIDEN SIDST
Pr. 1. dec. starter Maria Louise som Social- og Sundhedsassistents-elev. Tag godt
imod Maria Louise, som skal blive her indtil den 31. januar 2021.

JULEN 2020
Da de 7 nordjyske kommuner, herunder Thisted er lukket til 3. dec., har vi valgt at
flytte sidste tilmelding til juleaften/nytårsaften og besøg, hvortil der bestilles mad, til
den 7. dec.
Dvs. senest den 7. dec. vil vi gerne vide om beboeren spiser middag på hjemmet den
24/12 og den 31/12 eller I som pårørende tager beboeren hjem. Samtidig vil vi gerne
have jeres bestilling, hvis den primære pårørende ønsker at spise sammen med
beboeren på hjemmet i juledagene.

FØDSELSDAGE
Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig
3. december Hans Chr. Olesen, lejl. 12, 1. sal

Anne Katrine Berwald Lier
Leder / Sygeplejerske
Direkte 23 37 87 82

TILLYKKE
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GODDAG
Den 16. november flyttede Bent Jensen ind i lejlighed 10, stuen. Bent har tidligere
været daggæst i huset og spist aftensmad med os i dagligstuen, derfor er der mange
af os, der allerede kender Bent. Vi byder Bent hjertelig velkommen blandt os.

VENNEFORENINGEN TIL FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Kunne du/I tænke dig at blive medlem af Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy. Vi
har den store glæde, at Friplejehjemmet er fuldt belagt, at økonomien kører godt, og
at vi i Venneforeningens regi har mulighed for at lave nogle gode aktiviteter på grund
af den uundværlige støtte fra vores medlemmer.
Vi håber, at du/I har lyst til at bidrage til Venneforeningen, ved at indbetale kontingent
på kr. 50,- årligt (eller ved et gavebidrag på kr. 200,- + kr. 50,- i kontingent. Ved
sidstnævnte opgiv cpr.nr. og derved få skattefradrag).
Vores kontonummer er 9070-4480492280 / MobilePay 87063 – så siger vi tusind tak!
Med venlig hilsen Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy Kirsten Andersen,
formand.

BUSSEN
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!
Følg med på hjemmesiden og på facebook
Vi forsøger at opdatere både hjemmesiden: http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/
og Facebooksiden: https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/
(den officielle side). Vi opfordrer jer til “følge” denne side.

Anne Katrine Berwald Lier
Leder / Sygeplejerske
Direkte 23 37 87 82

