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

Nyhedsbrev - JULI 2021
til beboere og pårørende
Jordbærerne er søde
Himlen er blå
Hjemmet er øde
Folk er ude at gå

Siden sidst
Vores aktivitets medarbejder Annie har under Corona nedlukningen været rundt og
tale med nogen af Friplejehjemmets beboere, dette er der kommet ”postkort fra et
langt liv” ud af. Bogen kan stadig købes på friplejehjemmet til 40 kr.
Vi har holdt film hygge aften hvor Olsen banden blev vist, og der
blev hygget med popcorn. Frugtfad, sodavand og øl.
Der er blevet set fodboldkamp, og heppet med.
Traditionen tro, er der også blevet afholdt Sct. Hans fest i dagligstuen, Lisbeth havde
lavet en meget flot heks, og Claus Christensen stod for båltalen.
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Onsdagskøreturene har budt på mange forskellige oplevelser, blandt andet en tur til
Nors hvor vi besøgte Kamari, der laver spændende ting i glas og drivtømmer. Kaffen
blev nydt i den hyggelige udestue.

Aars tamburkorps spillede på Agger havn, og dem skulle vi selvfølgelig hen og høre.
Igen var vejret med os, så der var rig mulighed for at nyde musikken.

Og til Doverodde havn, hvor skonnerten Maja lagde til kaj. Køkkenet havde smurt
madpakke, så det blev nydt i Ashøje.
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Anne Katrine har som tak for opmærksomheden ved hende og Jonas´ bryllup, haft
lejet en softice maskine, som har været til fri afbenyttelse. Til stor glæde for
beboerne og personalet.
Personalet er i fuld gang med at afvikle sommerferie, det betyder I vil møde vores
søde afløsere.

På personalefronten har vores elev Maria Louise haft sidste dag hos os, nu holder
hun 3 ugers ferie, inden hun skal forberede sig til eksamen. Vi ønsker hende held og
lykke.
Emma vores kommende elev, har været i to ugers snusepraktik, hun kommer
heldigvis igen i uge 36.
Vi har ansat Merete Poulsen i Katrines barselsvikariat, vi byder hende velkommen, og
håber hun vil befinde sig godt her hos os.
Vi kan i den forbindelse fortælle at Katrine har født en dejlig lille dreng, stort tillykke
med ham.
Den 1/8 starter Winni Næsager i vores assistent stilling, vi vil også byde hende
velkommen.

Corona opdatering
Frivillige, lokale foreninger og pårørende må nu igen leje fællesarealer (f.eks. salen)
Arrangementer sidestilles med kulturministeriets regler og er som følger
Alle borgere (undtagen de beboere der måtte bo på Friplejehjemmet) skal fremvise
Coronapas.
Det gældende forsamlingsforbud skal følges.
2 meters afstand skal kunne sikres (uanset om man er vaccineret eller ej).
4 kvm pr. borger (dog kun 2 kvm hvis der er tale om en siddende/liggende aktivitet)
Afspritning
Hvis der gælder besøgsrestriktioner i en periode, vil der ikke kunne afholdes disse
arrangementer.
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For Friplejehjemmet gælder at ved arrangementer hvor salen er lejet ud og der
kommer mange udefrakommende gæster vil vi gerne at de kommer ind af den blå
dør for at skåne vores beboere.
Til opsummering må besøgende og frivillige igen færdes frit i fællesarealerne dog er
der følgende regler som skal overholdes
2 meters afstand til hinanden uanset om man er vaccineret eller ej. Dette kan
fraviges i beboernes egen lejlighed.
Afspritning.
Er der besøgsrestriktioner skal de følges.
Velkommen
Den 7/7 flyttede Thyra Amby Nielsen ind på friplejehjemmet, vi byder hende og
familien velkommen.
Kommende Fødselsdage
19/7 Karen Terkildsen
19/7 Else Kristiansen
20/7 Lisbeth Brøchner
21/7 Lilian Lauritsen
21/7 Elly Kaastrup-Hansen
23/7 Mary Balsby
11/8 Stig Rosenstand
Vi ønsker STORT tillykke
Pensionist Gudstjeneste.
Tirsdag Den 12/8 kl. 14 er der pensionist Gudstjeneste i Bedsted Kirke. Der vil
efterfølgende være kaffe i sognegården.
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Efter sommerferie fest
Den 2. september er der som før skrevet Efter sommerferie fest på friplejehjemmet.
Der skal være valg af beboer el. pårørende repræsentant til bestyrelsen, så der er nu
mulighed for at tænke over om det kunne være noget for jer.
Der kan deltage 2 pårørende fra hver lejlighed, kuvert prisen bliver ca. 100 kr.
Der kommer indbydelse senere.
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.
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.
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Aktiviteter
I juli måned er der sommerferie for de fleste af aktiviteter, men fortvivl ikke, vi skal nok
finde på noget.
Juli 2021
Dato
Klokken
Aktivitet
Lokale
15/7
14.30
Gudstjeneste
Salen
16/7
10.30
Cykeltur
Ude i det blå
20/7
10.00
Gymnastik
Dagligstuen
21/7
?
Bustur
Ude i det blå
23/7
10.30
Cykeltur
Ude i det blå
27/7
10.00
Gymnastik
Dagligstuen
28/7
?
Bustur
Ude i det blå
29/7
14.30
Gudstjeneste
Salen
August 2021
3/8
10.00
Gymnastik
Dagligstuen
3/8
14.30
Højskolesang
Salen
4/8
?
Bustur
Ude i det blå
5/8
14.30
Læsekreds
Dagligstuen
6/8
10.30
Cykeltur
Ude i det blå
10/8
10.00
Gymnastik
Dagligstuen
11/8
?
Bustur
Ude i det blå
12/8
14.00
Pensionist Gudstjeneste
Bedsted Kirke
13/8
10.30
Cykeltur
Ude i det blå
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