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Kære beboere og pårørende
Om få dage er det atter jul og det kan mærkes på Ryetbo, hvor jule- pynt, musik og lys giver
den søde julestemning rigtig gode betingelser. Julestemning kan noget helt særligt - den kan
nemlig samle os i en tro på, at det nok skal gå – også selvom julen er en tid med travlhed og
pres.
I år kommer presset ikke blot fra den almindelige juletravlhed. Alle mærker presset fra den
heftige smitte i samfundet og de dertilhørende bekymringer: bliver jeg smittet, smitter jeg
andre, bliver mine børns erhverv ramt, vil mine børnebørn savne deres venner mens skolerne
lukker ned, vil min familie tage imod vaccinen, vil der komme besøgsrestriktioner, vil der være
personale til at passe mine naboer og mig på plejehjemmet, vil vi kunne holde jul med familien,
vil regeringen tage de rigtige beslutninger?
Der eksisterer tvivl i os alle lige nu, og tvivlen kan skabe både splid og konflikt. Som den
fodboldentusiast jeg er, vil jeg mene, at der er lige så mange holdninger til, hvordan vi griber
coronasituationen an, som der er ”landsholdstrænere mandag morgen, efter vi har tabt en
landskamp”. Dette er sagt med et kærligt smil og en anerkendelse af, at alle har et stort
engagement ift. at gøre verden et bedre sted at være.
Vi kan formodentlig ikke undgå tvivl og uenighed i verden, men vi kan være opmærksomme på
det, som samler os, fremfor det, som splitter os.
Det, som samler os på Ryetbo i denne juletid er at finde troen på, at det nok skal gå, hvis blot
vi alle bidrager til at passe på hinanden. At passe på hinanden kommer i mange udgaver, lige
fra; at lade sig teste før et besøg, have sit coronapas klar, udsætte besøg og sociale
arrangementer, anvende værnemidler i boligerne, holde afstand, overveje vaccination,
nedgradere forventningerne ift. plejepersonalets ressourcer, samt at kommunikationen foregår
med gensidig respekt.
Blandt ønskerne på alles ønskeliste, står der angiveligt: ”At coronavirus forsvinder og verden
bliver normal igen”. Ingen kan spå om fremtiden men jeg har et håb om, at vi om to år
betragter coronavirus, som en normaliseret influenzavariant.
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Hvis julemanden læser resten af min professionelle ønskeliste, vil han se, at der højt på listen
står: SAMARBEJDE & SAMMENHOLD. Jeg har et stort ønske om, at vi kan fortsætte det
gode samarbejde og sammenhold, som de sidste to år har fordret. Mit ønske er, at alle gør
deres ypperste for at spille med hinanden fremfor, at spille imod hinanden i denne
”verdenskamp mod corona”.
Ryetbo-holdet er taknemmelige for at måtte bidrage til samarbejdet. TAK fordi I alle bidrager
på hver jeres måde.
Jul og nytår
Skal I hjem til familien i julen, er det nødvendigt at pårørende kan hente og bringe jer, idet vi
ikke har medarbejderressourcer til at imødekomme transport til- og fra indgangen.
For at julefreden kan indfinde sig for de mange, som holder jul på Ryetbo, er det
hensigtsmæssigt at beboere, som fejrer julen væk fra Ryetbo, afhentes senest kl. 15.00.

Selvtestning
Afslutningsvis vil jeg svare på, et spørgsmål, som blev stillet mig af en pårørende i går: ”Hvor
finder jeg de selvtest, som plejehjemmene tilbyder besøgende”?
Det vedhæftede brev fra Furesø Kommune informerer netop om muligheden for selvtest for
besøgende. Vi er dog i knaphed af kviktest – benyt derfor gerne mulighed for kviktestning
andre steder. Tak fordi I lader jer teste.
Husk at sende dette nyhedsbrev videre til øvrige pårørende.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Varme julehilsner
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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