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Det er i dag et vejr – et solskinsvejr 

O, søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,  

Nu vil gå og købe hyacinter 
Og bringe dem til en – som jeg har kær. 

Siden sidst. 

Som flere nok har bemærket, var der sket en lille fejl i sidste nyhedsbrev ang. 
Fødselsdagene. Der var skrevet april i stedet for marts. Beklager fejlen ����. 

Vi nyder at der nu igen er åbnet op for aktiviteter i huset. Uggi har været her og 
spille, til stor glæde for alle i huset.  

Der kommer igen folk udefra til salmesang og højskolesang, og det er bare hyggeligt 
at der igen sker noget.  

Vi har som så mange andre steder oplevet at nogle medarbejdere har søgt andre 
udfordringer, derfor vil der også komme nye ansigter i huset. Vi ønsker dem held og 
lykke i deres nye job, og velkommen til de nye medarbejdere. Vi håber i alle vil tage 
rigtig godt imod dem.  

Da der er kommet en del nye beboere og pårørende, vil vi gøre opmærksom på at der 
er mulighed for at tilkøbe ydelser. Det kan være ledsager til gåtur, ud af huset aftaler, 
rengøring, vinduespudsning eller et ekstra bad. I skal blot kontakte os, så finder vi ud 
af det. 

Nyhedsbrev - April 2022

til beboere og pårørende
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I den kommende tid 

Igen i år, har Knud Allan og Joan tilbudt at cykle med beboerne fredag formiddag, 
men da det de sidste to fredage, har regnet og sneet, er de desværre ikke kommet i 
gang endnu. Vi håber det lykkedes efter påske. 

 

 
Kommende Fødselsdage   
 
9. Maj Peder Christensen Søvsø  
 
Vi ønsker STORT tillykke  
 

 
 

Vi ønsker jer alle en god påske. 
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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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/og
https://www.facebook.com/friplejehjembedstedthy/
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Aktiviteter 
 
 
 
  April 2022  
Dato Klokken Aktivitet Lokale 
19/4 10.00 Gymnastik  Dagligstuen 
20/4 14.00 Bustur Ud i det blå 
21/4 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
22/4 10.00 Knud Allan og Joan kommer og cykler Ude i det blå 
26/4 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
26/4 14.30 Salmesang Dagligstuen 
27/4 14.00 Bustur Ud i det blå 
29/4 10.00 Knud Allan og Joan kommer og cykler Ude i det blå 
  Maj 2022  
3/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
3/5 14.30 Banko Dagligstuen 
4/5 14.00 Bustur Ude i det blå 
5/5 14.30 Gudstjeneste Dagligstuen 
6/5 10.00 Knud Allan og Joan kommer og cykler Ud i det blå 
10/5 10.00 Gymnastik Dagligstuen 
10/5 14.30 Højskolesang Dagligstuen 
11/5 14.00 Bustur Ude i det blå 

 


