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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

 Værløse den 27. april 2021  

 

Kære beboere og pårørende  

 

Dagen efter en smuk fuldmåne, får vi endnu en dag med sol. Det betyder også endnu en dag, 

hvor vi alle skal medtænke solcreme. Forårssolen er stærk og I risikerer at blive solskoldet, når 

I nyder solens stråler i haverne og på terrasserne. 

 

Vi håber på rigtig mange solskinstimer og vil derfor huske jer pårørende på, at købe solcreme 

til jeres kære. Solcreme har en udløbsdato og vores beboere har ikke nødvendigvis brug for en 

kæmpe flaske solcreme. Køb hellere solcreme med mindre indhold – så passer vi både på 

pengepungen og miljøet.  

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge solcreme med mindst faktor 15. Der er gode råd om 

solbeskyttelse i nedenstående link 

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/sol-og-vejrforhold/solbeskyttelse 

 

Værnemidler  

Restriktionerne er ophævet i boligerne på Ryetbo og I pårørende behøver ikke længere at 

bære handsker og mundbind/visir inde i boligen.  

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og derfor skal I pårørende stadigvæk bære 

mundbind, når I bevæger jer gennem gang- og fællesarealerne. 

 

Vi afventer ændringer i retningslinjer ift. besøg i Ryetbos indendørs fællesrum. Vi kan derfor 

endnu ikke tilbyde salg af kaffe. 

Sansehaven er fortsat forbeholdt beboere – I vil høre nærmere, når vi modtager ændringer af 

retningslinjer. Brug gerne Terapihaven, hvor der er borde og bænke. 

 

Tøj uden mærker 

Tjek gerne de opstillede tøjstativer for beklædningsgenstande uden boligmærke på.  

I pårørende har mulighed for selv at mærke tøjet – maskinen er heldigvis let at bruge. 

Vejledning følger sidst i brevet. 

I disse Coronatider, kan I låne mærkemaskinen op i boligen. Aftal gerne med personalet og 

maskinen kan køres os til jeres kæres bolig. 

 

Store bededag 

På torsdag aften serverer vi varme hveder og fejrer aftenen før Store bededag. Vi glæder os til 

at holde traditionen i hævd sammen med jer beboere.  

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/sol-og-vejrforhold/solbeskyttelse
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Mange beboere har helt særlige minder fra denne højtid, hvor familien var samlet til en 

hyggelig aftenstund. Minderne kommer ofte frem, når tænderne sættes i den varme hvede 

med smør. Man kan næsten dufte hyggen blot ved at tænke på det.  

 

Afprøvning af sirener 

Onsdag den 5. maj 2021, kl. 12.00 afprøves sirenerne i Værløse.  

Sirenerne kan afstedkomme erindringer fra krigen - også de gode minder om, at besættelsen 

endte og krigen slap sit tag i Danmark. 

 

Vi er heldigvis ikke længere i krig – men vi glæder os til at Corona slipper taget i verden og det 

lysner endnu mere. 

 

Jeg ønsker jer alle en dejlig Store bededag. 

 

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

 

 

De bedste hilsner 

Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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