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

Nyhedsbrev - August 2019
til beboere og pårørende
Tiden går hurtigt…. Særlig forår og sommer flyver afsted. Skolerne er så småt begyndt
igen og hverdagen er retur. Landmændene har høstet vårbyggen og snart er høsten på sit
højeste niveau, hvis bare regnvejret ikke vil drille.

Siden sidst:
Selvom juli måned er lig med sommerferie, har vi langt fra kedet os. Gymnastik og
cykel- og busture har vi trofast holdt ved lige. Derudover har vi oplevet en masse,
bl.a. sangeftermiddag, grillaften og biografeftermiddag. Vi var meget enige om, at
biografoplevelsen bør gentages; en lejet popcornmaskine lavede varme popcorn,
hvortil kolde drikke efter ønske kunne få’s. Derudover kunne vi nyde slik og friske
frugter i den dejlige afsvalede Sal. Ydermere har vi nydt masser af lagkage  ikke
mindre end 10 beboere har haft fødselsdag, siden sidste nyhedsbrev.
Molly går fra overtid til deltid! Molly har svært ved at klare alle opgaverne her i
huset, hvor hun gerne vil passe på os alle sammen. Derfor er hun nu besøgs
hund, når Nathalia er på arbejde. Molly vil evt. deltage i nogle nattevagter, hvis
der er behov for det. Vi må se, om Molly får mere ro ved denne fordeling.

Her og nu:
I øjeblikket arbejdes der med klargøring til Ålegilde arrangeret af Aktiv Komité d.
22.august i Salen. Alle beboer er talt med til åle-spisning uanset om man vil deltage
i Salen, eller i et mindre selskab i dagligstuen eller på Torvet, alt efter hvad man finder
hyggeligt den dag.
Cykling er aktuel hver fredag nu hvor vejret er til det. Knud Allan er stabil cyklist med
de beboer der vil med. Hvis Knud Allan en enkel gang må melde fra, så sørger han
for en afløser. STOR tak til Knud Allan for hans engagement.
I den kommende tid:
Når landmændene har travlt med høst så kan I godt begynde at glæde jer til næste
fest i Salen, som er Høstfesten torsdag d. 12. september. Høstfesten er for beboer,
frivillige, bestyrelsesmedlemmer og medarbejder. Snart kommer der en invitation ud.
Farvel og goddag nogen går og andre kommer. Vi har siden sidst taget afsked med
Lis Graversen, der boede i stuen lejlighed 7. Livet går videre og andre har brug for
lejligheden. Derfor har vi pr. 10. august budt Anna Madsen velkommen på
Friplejehjemmet. Anna kommer her fra Bedsted.
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I medarbejderstaben har de ældste rørt på sig.
Lindy Ekmann har valgt at sige op og han fratrådte sin stilling d. 31/7.19. Han
ønskede ingen markering af dagen, derfor kommer der først information nu.
Jette Sigh vil også gøre brug af hendes pensionsmulighed. Hun har valgt at stoppe
med udgangen af november måned. Vi har god tid til at finde en sød og dygtig
medarbejder der kan overtage den ledige stilling.
Blandt de unge uuddannede hjælper tog vi i går afsked med Frederikke Gramstrup,
som starter på Højskole i dag. Hun skal derefter starte på sygeplejeskole i Viborg. Vi
håber hun kommer retur som ferie vikar, når hun starter med at studere.

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig
3. sep. Birthe Hansen lejl. 1, 1. sal
7. sep. Christen Weisbjerg, lejl. 12, stuen

TILLYKKE

Venneforeningen til Friplejehjemmet Bedsted Thy tager altid gerne imod nye
medlemmer. Årligt kontingent 50 kr. Ønsker du også at bidrage med gavebeløb er
det ekstra 200 kr. Konto nr. 9070-4480492280 eller Mobilepay 87063 - husk at opgive
cpr-nr. så opnår man skattefradrag!
– vi siger mange tak. Med venlig hilsen Kirsten Andersen, formand.
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!
Ud over det vi finder på lige her og nu, samt ture med vores bus, så har vi følgende
aktiviteter i kalenderen:
Hver tirsdag formiddag kl. 10.30 er der gymnastik/bevægelse/motion på Torvet i
stueetagen ved Jette eller Annie. Alle er velkommen med på det niveau man mestrer.
Mænd er også velkommen til at være med !

August 2019
Dato

Klokken

Aktivitet

Lokale

16/8
20/8
20/8

14.30
10.30
15.00

Mulighed for cykeltur
Gymnastik
Salmesang

Ud-i-det-blå
Torvet st.etagen
Dagligstuen
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22/8
23/8
27/8
27/8
29/8
30/8
30/8

17.45
14.30
10.30
14.00
11.00
9.30
14.30

Ålegilde v/Aktiv Komité
Mulighed for cykeltur
Gymnastik
Ældregudstjeneste v/Else Bjerg + kaffe
Brunch pga. møde i huset
Dagplejebørn på besøg
Mulighed for cykeltur

Salen
Ud-i-det-blå
Torvet st.etagen
Bedsted Kirke
Dagligstuen
Torvene
Ud-i-det-blå

September 2019
Dato

Klokken

Aktivitet

Lokale

1/9
3/9
3/9
4/9
5/9
5/9
5/9
6/9
8/9
9/9
10/9
10/9
12/9
12/9
13/9
17/9
24/9
27/9

15.00
10.30
15.00
9.00
10.15
11.00
14.30
14.30
15.00
15.00
10.30
15.00
15.00
17.00
14.30
10.30
10.30
9.30

Streaming af gudstjeneste
Gymnastik
Salmesang
Vennernes udflugt
Høreomsorg
Brunch pga. møde i huset
Strikkeklub
Mulighed for cykeltur
Streaming af gudstjeneste
Bankospil
Gymnastik
Gudstjeneste
Højskolesang
Høstfest
Mulighed for cykeltur
Gymnastik
Gymnastik
Dagplejebørn på besøg

Dagligstuen
Torvet st.etagen
Ud-i-det-blå
Indbydelse kommer
Lejlighederne
Dagligstuen
Dagligstuen
Ud-i-det-blå
Dagligstuen
Dagligstuen
Torvet st.etagen
Dagligstuen
Dagligstuen
Salen
Ud-i-det-blå
Torvet st.etagen
Torvet st.etagen
Torvene

Med venlig hilsen
Anne Balsby
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