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

Nyhedsbrev - November 2019
til beboere og pårørende

November måned og lige om hjørnet står julen 2019 og nytåret 2020 …. Hvor blev dette år af ?
regnede den væk her i efteråret ? fløj den afsted med vestenvinden ? for tiden er en mærkelig
størrelse, som vi taler meget om. Tiden er lang, når vi venter men går hurtig, når vi har masser af
opgaver, ideer og interesser, som vi gerne vil være med til hver især.
Siden sidst:
Har vi haft gang i græskar skæring ved hjælp af medarbejders børn, der har været med på job i
efterårsferien.
Vi har haft erhvervspraktikant Rikke fra Snedsted skole med i en uge, samt grundforløbs-praktikanter
fra Social- og Sundhedsskolen i 2 dage. Vi har haft gang i de vanlige aktiviteter med glæde og
engagement. Vi har taget afsked med SSA-elev Camilla, som er i gang med sin afsluttende opgave.
Vi har talt meget om vejret, de grå regnfulde og korte dage.
Vi har haft fokus på vores værdigrundlag – målet at skabet et hjem ikke en institution, hvilket har fået
os til at fokusere på æstetikken ved et velanrettet morgenmåltid ved beboerens eget bord i egen
lejlighed, uden en bakke under porcelænet. En værdi og et ønske om æstetik som vi har udført vores
handlinger efter, siden vi startede i december 2012.
I den kommende tid:
Juletraditioner og aftaler, som for nogle af jer er kendte og bliver en gentagelse, men for andre vil
være nye og derfor godt at få viden om.
Alle I kære pårørende er tænkt med i traditionerne og juleforberedelserne. Jeg vil her kort beskrive,
hvilke traditioner og aktiviteter vi har i vente sammen:
Onsdag d. 27/11 har vi her på Friplejehjemmet tradition for, at vi sammen pynter op i
fællesarealerne, hvilket er dagligstuen og torvene samt gangen ned til køkkenet. Beboere og gerne
mange pårørende, medarbejdere og frivillige mødes kl. 14.30 til ca. 17.00, hvor der er kaffe/the og
mundgodt til alle. Der er flere medarbejder, Bettina S, Mette H, Jette, Rie, Sanne og Ole der er
tovholdere for planlægningen sammen med de frivilliges formand Kirsten Andersen. De gør klar og
hjælper os alle tilrette, så vi sammen hjælpes ad med at pynte op og hygge os sammen. SÅ mød op
og begynd på julestemningen !
Julepynt i lejlighederne bestemmer beboerne selv, om de vil have og i givet fald, hvornår det skal
op og ned igen. Det er en opgave for beboeren og dennes pårørende. Vi træder til, hvis en beboer
ønsker at få pyntet i lejligheden, men ingen pårørende har.
Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi på Friplejehjemmet ikke har levende lys. Heller
ikke i julepynten uanset om det er i fællesarealerne eller i lejlighederne. ALTSÅ INGEN LEVENDE
LYS … for at sikre os alle for brandfare og for at tage hensyn til lungesyge borgere. Der kan købes
så mange LED-lys, der ser meget ”levende” ud, og de er meget mere sikker for os alle. Se opslag
på tavlen foran elevatoren.
Julesange tirsdag d. 3/12. i dagligstuen, hvor 30 indskolingsbørn og 3 voksne fra Bedsted skole
vil underholde os med julesange, inden vi spiser frokost.

Anne Kirstine Balsby
Leder
Direkte 23 37 87 82

FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 97 77 55
Julestue søndag d. 8/12. kl. 13.00 i Salen hvor Vennerne til Friplejehjemmet har julestue med
tombola, fine gevinster på udtrukne numre samt salg af gløgg, kaffe/the og æbleskiver. Kom og støt
julestuen, for de støtter op om beboerne ved at skabe aktiviteter, giver gaver, blomster mm. Vi kan
alle støtte Vennernes arbejde med en gevinst eller flere. Har du en gevinst, så kan det nås endnu
kontakt Kirsten Andersen mobil-nr.: 3165 7864.
Julefrokost onsdag d. 11/12. kl. 11.00 i Salen, her på Friplejehjemmet har vi en tradition med
julefrokost for beboere og medarbejdere, hvor Friplejehjemmets bestyrelse hjælper til. Beboere og
pårørende bedes undgå andre aftaler denne dag. DAGEN står på JULEFROKOST med masser af
go´ mad samt tid til hvile og fordøjelse derefter ! Blandt medarbejderne er Hanne, Ole, Sanne, Laila
og Nathalia tovholdere for at få julefrokosten planlagt – de vil sikkert bede alle beboere om en
ønskeseddel til maden på julefrokostbordet. Vi hører mere om det, når tiden nærmer sig.
Luciadag fredag d. 13/12. kommer pigerne fra Bedsted skole og går Luciaoptog rundt på Torvene.
Det glæder os meget, at pigerne og Bedsted skole vil være med til at skabe julestemning på
Friplejehjemmet.
Kirkekor mandag d. 16/12. kl. 19.00 på Torvene. Traditionen tro får vi julesange ved Bedsted
Kirkekor, der synger oppe fra den store åbning på 1. sal. Der er ikke Lucia optog den aften, men
traditionen tro vil der på Torvene være ta` selv kaffe/the, drikkevarer og lidt mund godt til alle. Alle
er velkommen til at deltage.
Planlægning af juleaften og nytårsaften:
På Friplejehjemmet er det vores ønske at skabe en hjemmelig jul og nytår for beboerne, men det
kræver meget at få det hele til at gå op. Hos os skal vi huske, at når mange mennesker og mennesker
imellem skal mange ting, ja så kan der ske meget, der berører planlægningen, hvilket måske gør, at
ikke alt blev helt som man havde tænkt og egentligt planlagt.
Vagtplanerne for medarbejderne er lavet og kendt for dem. Nu mangler vi viden om, hvor mange
beboere, der holder juleaften på Friplejehjemmet, og hvor mange der holder nytårsaften på
Friplejehjemmet. Hvem har evt. gæst/gæster med de aftener? - alt sammen har det indflydelse på
arrangering af pladser, borddækning, mad og hjælp til beboerne.
Derfor har vi behov for at få tilbagemelding fra alle beboer og deres primær-pårørende senest
mandag den 2. december. I bedes sende svar til sekretær Lene E. på mail lbe@friplejehjem.dk, så
laver hun en liste over deltagere d. 24/12 og 31/12.
For at få dem klar der skal ud på besøg d. 24/12 og 31/12, samt for at skabe ro for dem der bliver
hjemme på Friplejehjemmet, har vi behov for, at dem der skal ud af huset tager afsted før kl.
17.00.
På Friplejehjemmet tilstræber vi at starte juleaften og nytårsaften kl. 17.00, da det giver mulighed for
at flest mulige kan være med til hele arrangementet. Ved fælles hjælp og tolerance skaber vi den
bedste jul og nytår for os alle.
Generel information:
Den kommunale takst for egenbetaling af kost (5 måltider/døgn) i år 2020 er kr. 3.759,- pr. måned.
Dvs. en lille prisstigning på kr. 74,- imod nuværende kr. 3.685,-. Husk at her på Friplejehjemmet er
det 6 måltider/døgn for prisen.
I medarbejderstaben går Jette Sigh Nielsen på pension pr. december måned, hvilket hun forberedte
os på i god tid. Vi har ansat Katrine Neesgaard i den ledige SSA-stilling. Katrine starter hos os d.
25/11.
Åse Nielsen har søgt nye udfordringer og fratræder sin stilling med udgangen af november måned.
Hun ønsker ingen markering ved fratrædelsen.
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Fra denne uge 46 har vi Aurelia i 4 ugers praktik fra Jobcenteret.
Bedsted-Grurup menighedsråd arrangerer med jævne mellemrum SPIS SAMMEN aftner, hvor ALLE
beboere her i huset også er velkommen. Vennerne Mary og Theodor vil køre med bussen, hvis der
er interesse for at deltage. Arrangementerne afholdes i den nye Sognegård, Præstegårdsvænget 2
og starter kl. 18. Det er tænkt som et par timer med fællesspisning, hygge, fællessang fra
Højskolesangbogen og til sidst en kop kaffe/the. Udgift for sådan en aften er max 40 kr. Tilmelding
er nødvendigt. Næste planlagte SPIS SAMMEN er torsdag den 5. december. Se på opslagstavlen
uden for dagligstuen, hvor der senere vil blive hængt en indbydelse op.
Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig

TILLYKKE

3. dec. Hans Chr. Olesen, lejl. 12, 1. sal

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. 90704480492280 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 !

Med venlig hilsen

Anne Balsby
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November 2019
14/11
17/11
19/11
19/11
26/11
26/11
27/11
28/11
29/11

15.00
15.00
10.30
15.00

Højskolesang
Streaming af gudstjeneste
Gymnastik
Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg
formiddag Bagedag - pebernødder
15.00
Salmesang
14.30
Julepyntning, pårørende frivillige m.fl.
19.30
Julegløgg, underholdning Aktiv Komité
9.30
Dagplejebørn på besøg

Dagligstuen
Dagligstuen
Torvet st. etagen
Dagligstuen
Dagligstuen
Fællesarealer
Salen
Torvene

December 2019
1/12
3/12
3/12
5/12
8/12
9/12
10/12
10/12
11/12
12/12
13/12
16/12
17/12
23/12
24/12
31/12

15.00
11.00
15.00
14.30
13.00
15.00
10.30
15.00
11.00
15.00
9.30
19.00
10.30
15.00
17.00
17.00

Streaming af gudstjeneste
Julesange v/Bedsted skoleelever
Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele
Strikkeklub
Julestue
Bankospil
Gymnastik
Salmesang
Julefrokost
Højskolesang
Luciaoptog v/Bedsted Skole
Julesalmer /-sange v/Bedsted Kirkekor
Gymnastik
Julegudstjeneste v/Else Kaag Bjerg
Juleaften
Nytårsaften
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Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Dagligstuen
Salen
Dagligstuen
Torvet st. etagen
Dagligstuen
Salen
Dagligstuen
Torvene
Torvene
Torvet st. etagen
Dagligstuen
Torvet st. etagen
Dagligstuen

