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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 Værløse den 26. marts 2021  

 

Kære beboere og pårørende  

 

Alle restriktioner er ophævet i boligerne på Ryetbo. Det betyder, at pårørende ikke længere 

behøver at anvendes værnemidler i boligerne. 

 

Vi skal dog stadigvæk passe godt på hinanden – det gælder såvel pårørende, som personalets 

familier, der endnu ikke er vaccineret. Vi appellerer derfor til, at I pårørende tager 

nedenstående hensyn, når I skal besøge Jeres kære på Ryetbo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SÅDAN PASSER VI FORTSAT PÅ HINANDEN  
 

• Har du symptomer, da udsæt dit besøg  

• Bliv testet jævnligt - gerne op til et besøg hos dine kære. 

Anvend evt. testmuligheder i Værløse Hallen   

• Brug mundbind, når du bevæger dig på gange og fællesarealer 

• Der ligger ”Besøgspakker” ved indgangen – en pose 

indeholdende 2 stk. mundbind, som du kan anvende på din vej til-

og fra boligen 

• Fællesarealer, inden- og udendørs, er stadigvæk forbeholdt 

beboere  

• Aftør fladerne i boligen efter dit besøg. Benyt de anti-bakterielle 

renseservietter, som findes i alle boligerne 

 

Tak for dit hensyn 
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Påsken 2021 

Vi holder en lille udendørs Gudstjeneste onsdag den 31. marts, hvor præsterne Caroline og 
Morten kommer på besøg og har en lille påskehilsen til alle beboerne.  
Gudstjeneste foregår i Sansehaven kl. 10.00, hvor påskeevangeliet bliver læst op og der 
synges nogle salmer.  
Lad os sammen hilse påsken velkommen. 
 
Påskeharen er ikke vaccineret og kommer derfor ikke på besøg på gangene i år - men 
Påskeharen har været lige så loyal, som altid, og har derfor været forbi Ryetbo med påskeæg 
til alle.  
Og så kan I beboere glæde Jer til en lækker påskemenu, som kan læses sidst i dette brev. 

 

Afslutningsvis vil jeg ønske Jer alle en rigtig god påske med masser af gækkebreve, pressede 

vintergækker, påskeæg, lys, solskin og hyggelige stunder. 

 

Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  

 

De bedste påskehilsner 

Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
 

 Skær 
torsdag 

Langfredag Lørdag Søndag                   
1. påskedag 

Mandag 
2.Påskedag 

Middag Stegt laks 
m/marinerede 
grønsager 

Stegte 
kyllingelår  
Sky sc. 
Kartofler, 
agurk salat 

Oksesteg m/ 
Skysauce  
Og ærter 

Lammekølle 
Sky sc, mint 
gele og kart 

Sprængt kam 
m/aspargessauce 
og grøntsager 

 Kirsebærgrød 
m/ mælk 

Vaniljebudding 
m/ Saftsauce 

Jordbærtærte 
m/flødeskum 

Pandekager 
m/ is og 
syltetøj  

Syltede Pære m/ 
Flødeskum 

      

Lunt Leverpostej Skidne æg Kylling i 
kokosmælk 

Mørbradbøf 
m/bløde løg 

Frikadeller 

Pålæg Hønsesalat 
Æg/Rejer 
Ostemad 

Wraps 
m/Røget laks 
Roastbeef 
Skinkesteg m/ 
rødkål 
 

Ostepie 
m/kaviar  
Laksesalat 
m/karse 
ostemad 

Påske sild 
Skinke m/ 
Ital. Salat 
Brie m/ druer 

Tunmousse 
Rullepølse 
Ostemad 
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