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Værløse den 31. marts 2022
Kære beboere og pårørende
Sidste fredags test viste 7 smittede beboere. Tirsdagens test var der ingen nye smittede. I morgen
fredag den 1. april tester vi igen alle beboere, som ikke har haft corona inden for de sidste 12 uger. Vi
håber at vi får en pause fra smitten og testen viser 0 smittede.
Påskegudstjeneste for beboere
I går afholdt vi påskegudstjeneste i Sansehaven, hvor præst Caroline holdt prædiken og sang for på
de smukke salmer. Det var en hyggelig stund, hvor beboere fra alle 3 afdelinger deltog – nogle
nedefra Sansehaven og andre fra svalegangene på 1. og 2. sal.
Vi var spændte på om vi kunne gennemføre den udendørs gudstjeneste, for 20 minutter før vi skulle
starte, begyndte snefnuggene at falde.
Men I, kære beboere, er nogle seje vikinger – alle gennemførte gudstjenesten pakket ind i vat- eller
uldtæpper. Præst Caroline afkortede seancen en lille smule og vi skyndte os ind i varmen igen.
Tak fordi I alle var med til at gøre påskegudstjenesten til en dejlig fælles stund.
Pårørendecafé
Vi kan atter genoptage pårørendecafé. På husets opslagstavler vil I pårørende kunne læse, at der
afholdes pårørendecafé hhv.:
• onsdag den 18. maj kl. 15.30 – 16.45
• onsdag den 15. juni kl. 15.30 – 16.45
Af respekt for alle fremmødte, er det vigtigt at I ankommer til tiden og venter ved Hovedindgangen,
hvor demensvejledere Camilla og Miriam henter jer, hvorefter I samlet går til Pejsestuen, hvor
arrangementet foregår.
Og så skriver vi 1. april i morgen. Foråret kan i høj grad mærkes på Ryetbo, hvor påskeliljerne skyder
op og hvor påskepynten hænger smukt på alle gange og fællesrum.
Send gerne dette brev videre til pårørende, som kunne få glæde af indholdet.
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