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

Nyhedsbrev - April 2021
til beboere og pårørende
En forårsdag hvor solen bare skinner,
Som da jeg mødte dig den første gang
Og hele verden svandt kun solen så os
Og lavede en stille sang.
Dejligt at vi går en lysere og lunere tid i møde, og som automatisk giver endnu mere
lyst til at komme ud i den friske luft og nyde solens stråler. De skønne solskinsdage,
vi indtil nu har haft, er blevet nydt i fulde drag.

Siden sidst: Det har været påske. Der blev afholdt påskegudstjeneste i salen, for
husets beboere, en god måde at starte denne højtid på. Aktivkomiteèn kom forbi med
chokolade til alle beboerne, og venneforeningen kom med en rigtig fin buket. Stor tak
til dem. Personalet var så heldige at få et gækkebrev fra bestyrelsen, også en stor
tak for det. Der er godt gang i gymnastik om tirsdagen, og busturene om onsdagen.
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Corona nyt
Det går rigtig godt her hos os på Friplejehjemmet. Vi er på den anden side af
Coronaudbruddet i januar og næsten alle beboere er færdigvaccineret. Vores
hverdag er blevet mere fri. Beboerne spiser sammen og der er åbnet op for flere
arrangementer f.eks. gudstjeneste, gymnastik og læsekreds. Alle aktiviteter er forsat
kun et tilbud til hjemmet beboere, vi kan stadig ikke invitere gæster udefra til at
deltage. På trods af at næsten alle beboere er vaccineret må vi bede alle besøgende
om at være tro mod de gældende restriktioner som fortsat er
• Bære mundbind også i lejlighederne og kun tage dem af ved indtag af mad og
drikke.
• Holde 2 meters afstand til jeres kære og personalet.
• Opretholde god håndhygiejne.
• Gøre rent på alle kontaktflader efter jeres besøg i beboerens lejlighed.
Vi har nu den glæde at vi igen kan tilbyde at I som pårørende kan købe kaffe og mad
som skal indtages i beboerens egen lejlighed.
Vi ønsker forsat at man giver besked om sit besøg.
Her på Friplejehjemmet gør vi alt for at undgå Corona, næsten alle vores beboer er
vaccineret, størstedelen af personalet er vaccineret og alle medarbejdere opfordres
og tilbydes test 2 gange i ugen. Det vil sige at den største risiko for at få ny smitte i
huset ligger hos besøgende udefra og derfor opfordrer vi til at
restriktionerne respekteres.
Tak for jeres store tålmodighed og hjælp i denne Coronatid

Læsekreds: afholdes den 29 April i dagligstuen kl. 15.00 ved Ragnhild
Gudstjenester: Den 22 April, og den 6 maj. Vi starter med fælles kaffe
i salen kl. 14.30, og derefter gudstjeneste ved Sognepræst Else Kaag
Bjerg.
Gymnastik: er fortsat tirsdag formiddag, ALLE er velkomne.

Anne Katrine Berwald Lier
Leder
23378782

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

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE
9. maj Peder Søvsø, lejl. 6, stuen

Vi byder velkommen til Jørgen Sørensen Overgaard der er flyttet ind på stuen lej.2
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.
Det seneste år med corona – pandemiens begrænsninger har gjort, at vi i
venneforeningen ikke har kunnet lave de ting, vi gerne ville for beboerne – men vi
har heldigvis kunne glæde dem med blomster, udendørs musik m.v takket være
den uundværlige støtte fra vores medlemmer.
Vi håber du/I har lyst til at bidrage til venneforeningen – ved at indbetale kontingent
på 50 kr.
Med et yderligere gavebidrag på 200 kr. og derover kan man opgive sit
personnummer og opnå skattefradrag
Vores kontonummer er 9070-4480492280 MobilePay 87063 – så siger vi tusind tak
for hjælpe!
Med venlig hilsen
Vennerne 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.
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