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December måned er på sit højeste og julen står for døren, om vi er klar eller ej !  
Tiden summer af julemusik, travlhed, hemmeligheder, dejlig duft af 
julesmåkager og lækkert mad. 

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle ! 
 
Siden sidst: 
Der er blevet julet og julet – Aktiv Kommite` startede juleriet med gløgg og æbleskiver 
arrangement i Salen sidst i november. 
De yngste fra Bedsted skole tog over i første uge af december med julesange i 
dagligstuen. 
Vennerne afviklede Julestue i salen 2. søndag i december, som var godt besøgt. 
Vennerne vil gerne TAKKE for alle de fine gevinster, samt sige stor TAK for den støtte 
og hjælp de har modtaget. 
Julefrokosten for beboere, medarbejdere og Friplejehjemmets bestyrelse var en 
dejlig dag, hvor det lykkedes at alle beboer var med. 
Bedsted skole berigede vores Lucia dag med skøn sang af smukke pigestemmer. 
I aften synger Bedsted Kirkekor julesalmer og sange ud over Torvene. Derefter står 
vi tæt på juleaften og juledagene. 
 
I den kommende tid: 
Den kommende tid vil stå i julen og nytårs tegnet !  
Nogle kender vores traditioner og for andre er det nyt. På Friplejehjemmet er det 
vores ønske at skabe en hjemmelig jul og nytår for beboerne. Vi starte juleaften og 
nytårsaften kl. 17.00, da det giver mulighed for at flest mulige kan være med til hele 
arrangementet.  
 
Rammerne og planerne for juleaften og nytårsaften er som følgende: 
Juleaften foregår på Torvet i stueetagen med start kl. 17.00, hvor der er plads til 
spisebord, juletræ og de bløde møbler, samt god plads omkring spisebordet og 
juletræet når der skal danses. 
Menuen juleaften er traditionel dansk julemad, som der vil være god tid til at spise. 
Dertil vin, øl eller sodavand efter ønske, samt julegodter og frugt. Aftenvagterne har 
planlagt bordpynt og indslag til en rigtig god og hyggelig juleaften. Vennerne til 
Friplejehjemmet giver julegave til de beboere, der er hjemme. 
Nytårsaften foregår i dagligstuen, hvor aftenvagterne dækker op til en festlig 
nytårsfest for alle med start kl. 17.00. Det bliver trangt i dagligstuen, men det giver 
mulighed for at se og høre Dronningens nytårstale imellem forret og hovedret. I år  
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strækker vi nytårs menuen ud. Kransekage kommer senere sammen med kaffe og 
godter. Der vil være fælles hygge i dagligstuen, og vi håber der er lidt nytårsfyrværkeri 
uden for dagligstuen. 
 
For at arrangementerne kan flyde stille og rolig må alle hjælpes ad, alt efter det man 
kan hjælpe med.    
 
For at få de beboere klar der skal ud på besøg d. 24/12 og 31/12, samt for at skabe 
ro for de beboere,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: 
I det nye år vil Dagplejebørnene besøge os hver onsdag frem til maj. 
Dagplejebørnene starter onsdag d. 15. januar, hvor de kommer i tidsrummet kl. 9.30 
– 11.15, og hvor de vil have base i Salen, som er åben for alle beboere og 
medarbejdere. Alle er velkommen til at kigge ind og være med. Dagplejebørnene vil 
fortsat komme ud på Torvene til underholdning og kontakt. Tanken er, at 
dagplejebørn og beboere bliver mere kendt med hinanden og kan være sammen om 
flere forskellige aktiviteter. 
 
I januar afvikler Vennerne til Friplejehjemmet ”Spis Sammen” i Salen d. 23/1. 2020, 
hvor der skal spise gule ærter.   
 

Kommende fødselsdage blandt beboere, som vi ønsker hjertelig TILLYKKE   
 

   19. december Anna Madsen, lejl. 7, stuen 
   30. december Irene Sohn Thomsen, lejl. 7, stuen  
     8. januar   Lis Andersen, lejl. 7, 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. 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! 
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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 Mette H. 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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  December 2019  

16/12  19.00 Julesalmer /-sange v/Bedsted Kirkekor Torvene 

17/12  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

23/12  15.00 Julegudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

24/12  17.30 Juleaften Torvet st. etagen 

31/12  17.30 Nytår Dagligstuen 

 
 
 

  Januar 2020  

  7/1  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

  7/1  15.00 Salmesang Dagligstuen 

  9/1  10.00 Tøjudsalg for både damer og herrer Torvet st. etagen 

  9/1  10.15 Høreomsorg v/Anita Munch Lejlighederne 

13/1  14.30 Bankospil Dagligstuen 

14/1  10.00 Gymnastik OBS ændring af tidspunkt Torvet st. etagen 

14/1  11.00 Brunch Dagligstuen 

14/1  15.00 Gudstjeneste v/Else Kaag Bjerg Dagligstuen 

15/1    9.30 Dagplejebørn på besøg Salen 

16/1  10.00 Bankospil v/Eleverne Dagligstuen 

21/1  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

21/1  15.00 Salmesang Dagligstuen 

22/1    9.30 Dagplejebørn på besøg Salen 

23/1   10.00 Fodpleje og råhygge Dagligstuen 

23/1  17.30 Spis-sammen-aften m/gule ærter Salen 

28/1  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 

28/1  15.00 Gudstjeneste v/Bart Vanden Auweele Dagligstuen 

29/1    9.30 Dagplejebørn på besøg Salen 

 

 


