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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 28. oktober 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

De fleste af Jer lyttede angiveligt med på endnu et pressemøde fra Statsministeriets, i fredags 

den 23. oktober 2020. Et pressemøde, hvoraf det fremgik, at alle fortsat må tage fælles ansvar 

og udvise samfundssind ift. at få bragt smitten ned i hele Danmark.  

Statsministeren brugte termen, ”Corona-tristhed” med reference til den frustration og tristhed, 

som vi alle må føle, med håbet om at Coronavirus ville ”blæse langt væk i en efterårsstorm”. 

Enig, virus er trist – OG samtidig har vi også mange positive fortællinger fra hele perioden, 

hvor både beboere, pårørende, medarbejdere, nær- og fjernmiljøet sammen har fundet på 

geniale og kreative løsninger på udfordringer således, at alle og hver og én har kunnet 

”overleve” denne anderledes tid. 

Vi befinder os nok stadigvæk mest i følelsen ”overlevelse”! Det vil være en tilsnigelse at sige, 

at alle generelt har lært, at ”leve” med Coronapandemien, som et livsvilkår. Og dog oplever 

jeg, at der både i vores lille Ryetbosamfund og det store samfund udenfor, er sket en udvikling 

hen imod at ”leve med” coronatruslen. Nogle ting er blevet hverdagsrutiner og dermed lettere 

at håndtere, nogle ting er i proces og nogle ting begynder vi langsomt at acceptere. Vi glædes 

over at kunne sige, at noget opleves lettere. 

Tristheden og frustrationen går ikke nødvendigvis væk – den lever blot side om side med de 

gode fortællinger, den nye viden og alt det, som vi er i proces ift. at lære. 

   

Besøgsrestriktioner 

Flere af jer har spurgt mig: Bliver de nuværende besøgsrestriktioner mon forlænget? Bliver der 

nye tiltag? Forsætter vi på Ryetbo, som det er nu med Primærpersoner og Øvrige pårørende? 

Efter gårsdagens pressemøde mandag den 26. oktober 2020, afventer vi udmeldinger fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed samt Furesø Kommune. 

-_ 
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Med afsæt i den fart, som smittespredningen tager lige nu, vil det ikke overraske i fald  

besøgsrestriktionerne forlænges og vi dermed forsætter med besøgskategorierne 

”Primærperson” og ”Øvrige Pårørende”. 

Forlænges besøgsrestriktionerne, står vi parat til at gøre vores bedste for at understøtte de 

vigtige relationer, som I har til jeres kære og pårørende.  

Vi er godt i gang med at gøre besøgsrummene varmere: vi isolerer med tyk plast, installerer 

varmelamper og har vattæpper klar til beboerne. 

Mange af jer foretrækker at have gåture sammen – det skal I blive ved med. Vi oplever, at 

pårørende til de udendørs besøg er virkelig godt forberedt. Kort sagt: I går ikke ned på udstyr! 

Tværtimod medbringer I pårørende både paraplyer, regnslag og tæpper til både jeres kære og 

jer selv. Det er skønt at se, at I ikke lader det danske efterårsvejr blive en forhindring for de 

udendørs oplevelser.  

Som en beboer, med ægte spejdermentalitet, sagde til mig i sidste uge: ”Jeg vil hellere blive 

våd af regn end jeg vil gå glip af de smukke efterårsfarver udenfor”.  

 

Årstidens traditioner 

På fredag den 30. oktober 2020 holder vi en uhyggelig hyggelig Halloween på Ryetbo.  

I år sker dette afdelingsvis og opdelt således, at man fejrer Halloween med de naboer, som 

man spiser med til daglig. 

Vi glæder os til at invitere beboerne på kaffe og køkkenets ”giftige” kager, i 

eftermiddagsstunden. Stemningen bliver ”gyselig” og vi pynter op med spøgelser og smukke 

græskar. Hyggestunden vil indeholde fortælling, dialog og fællessang.    

 

I år holdes Julefrokosten også på anderledes vis, hvor beboerne spiser sammen med de tætte 

naboer. Menuen, opdækningen og pynt, stemningen, den fine påklædning og en snaps til 

maden ændres der dog ikke ved. Vi skalerer blot ned, så vi ikke mødes i større forsamlinger. 

Som lovet, i sidste brev, hører I nærmere hvis der sker ændringer mht. vores årlige traditioner. 
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Husk gerne at videresende dette nyhedsbrev til øvrige pårørende således, at alle er godt 

informeret. 

 

Skulle der forekomme ændringer eller afvigelser fra normalen, informerer vi jer løbende. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 

Bedste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


