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Ryetbo 
Plejehjem 

Værløse den 21. april 2022 

 

 

Kære Beboere og Pårørende 

Tirsdagens testning, viste at vi har to beboere på afdeling C, som er smittet med coronavirus.  

Alle beboere, som ikke har haft corona inden for de sidste 12 uger, testes igen på tirsdag den 

26. april.  

 

I pårørendebrevet den 31. marts, skrev jeg at vi alle håbede på en pause fra smitten. Og 

selvom vi igen har to smittede beboere, har vi haft en god påskepause fra smitten. Det skal vi 

huske at dvæle ved. 

 

Lidt træthed efter en dejlig Påske 

Flere af jer, kære beboere, har fortalt, at I har haft en dejlig påske – både dem, som har været 

hjemme på Ryetbo og dem af jer, som har været på besøg hos familien.  

 

”Det var en dejlig påske men jeg er så træt, så træt”, sagde en beboer til mig i går, da hun 

fortalte om påskens stunder med familien. Jeg kan godt forestille mig, at I er lidt mere trætte 

end I plejer efter en påske, hvor Ryetbo har haft mange familiebesøg og, hvor I selv har været 

ude og ”få én på opleveren”.  

Selvsamme beboere, sluttede vores lille snak med et smil og reflektionen: ”….men jeg er jo 

heller ikke nogen vårhare længere”! Jeg nikkede og svarede: ”men hvem har brug for at være 

en vårhare, når vi huset er fyldt af påskeharer”. Selvom hverken beboeren eller jeg kan 

betegnes som ”vårharer”, fniste vi som to teenagere. Tak for et dejligt grin. 

 

Personalet har ligeledes berettet, at påsken har været hyggelig og at der har været et godt 

samarbejde med Jer pårørende. TAK for alles bidrag til at gøre en travl påsketid til en god 

oplevelse for alle. 

 

 

 

De bedste hilsner  

 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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