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Kære beboere og pårørende
I dette nyhedsbrev får du information om:
•
•
•
•
•

Hyppigere testning af beboere
Tak for fejringen
Dronningens jubilæum
Flødeboller til beboerne
Nyt skilt i indgangen

Rigtig godt nytår til jer alle. Vi håber 2022 bliver det år, hvor vi for alvor ser en positiv udvikling
af den virusprægede hverdag, som vi alle har levet med på 2. år.
Hyppigere testning af beboere
De næste par måneder vil vi, formodentligt, opleve mange flere smittede medarbejdere og det
kalder på udholdenhed. Jeg har et håb om, at foråret bringer gode nyheder ift. virusudviklingen. Indtil da, må vi væbne os med tålmodighed og de andre gode våben, som vi har
lært at bruge – bl.a hyppig testning af jer beboere, når vi opdager smittede medarbejdere.
Vi kan ikke altid nå at varsle jer før vi igangsætter podning af beboere. Vi handler hurtigt for at
opnå en effektiv smitteinddæmning. I vil derfor blive informeret løbende. Intet nyt, er godt nyt –
hører I ikke fra os, betyder det blot at ingen beboere er blevet smittet.
Tak for fejringen
Jeg vil gerne udtrykke en personlig tak for sangen og måden, hvorpå I fejrede mig ifm. min 50års fødselsdag. Det var en dejlig dag på Ryetbo, hvor dagen bød på kagekone og bobler samt
Othellolagkage til eftermiddagskaffen. TAK fordi I alle bidragede til, at jeg vil mindes denne
dag med glæde og taknemmelighed.
Dronningens jubilæum.
På fredag den 14. januar 2022 har vores kære Dronning Margrethe 50- års jubilæum. Mange
af jer husker den dag i 1972, hvor dronningen blev indsat, som Danmarks regent.
Vi fejrer naturligvis dronningen på behørig vis – vi pynter op, følger dagens TV-transmissioner
og byder på ”dronning-kagekone” og et glas bobler.
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Flødeboller til beboerne
I dag får alle beboere flødeboller til eftermiddagskaffen. En betænksom og omsorgsfuld
kollega har vundet en flødebollekonkurrence hos Spangsberg og har valgt at dele gevinsten
med jer, kære beboere. Velbekomme og tak til Bende.
Nyt skilt i indgangen
Vi glæder os over det nye skilt på væggen, ved hovedindgangen, som giver et godt overblik
over gange, afdelinger og bolignumre. Vi håber skiltet gør det lettere for vores besøgende at
finde rundt.

De bedste hilsner
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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