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Ryetbo 
Plejehjem 

Værløse den 2. maj 2022 

 

 

Kære Beboere og Pårørende 

 

Åbningsfest  

Vi glæder os til at se mange af jer tilmeldte beboere til Åbningsfest på onsdag den 4. maj kl. 

12.00. Efter 2 års nedlukning af Spisesalen, åbner vi op med en skøn ”Grisefest”, ganske som 

I husker dem fra sydens ferier i1960’erne. Menuen står bl.a på helstegt pattegris, serveret med 

en kold sangria. Og så skal vi lytte til tonerne af spansk musik mens vi skåler åbningen ind. 

 

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystem 

Onsdag den 4. maj afprøves sirenerne fra kl. 12.00 – 12.15. Den opmærksomme læser vil 

tænke: ”Jamen det er jo midt i Åbningsfesten”!  

Godt set – det er nemlig midt i festlighederne, men dette er ganske med overlæg. Det er aldrig 

uden udfordringer for vores demente beboere, at sirenerne afprøves. Nogle får triste 

erindringer fra krigstiden – og selvom vi forsøger at skærme jer så godt vi kan fra Nyhedernes 

fokus på krig, så kan vi ikke forhindrer Beredskabsstyrelsens arbejde. 

Vores strategi er, at vi ”overdøver” sirenen med spansk musik, lækker mad og rigtig godt 

naboselskab ved Åbningsfesten. 

 

Pårørende i fællesrum  

Nu kan vi igen byde jer pårørende velkommen i de indendørs fællesrum. Nogle beboere har 

savnet den stemning, som pårørende bidrager med til fællesskabet. Andre har nydt den 

anderledes ”ro”, som restriktionerne har medført. Mennesker har forskellige behov og der skal 

være plads til mangfoldigheden. 

Nogle beboere skal måske bruge lidt tilvænning til gæster i fællesstuerne. Lad os trække på 

det samfundssind, som vi har givet hinanden igennem coronatiden, og dermed vise hensyn til 

alle. 

 

Efter den 5. maj er pårørende også velkommen til at spise frokost i Spisesalen. Køkkenet 

værdsætter at gæster bestiller mad i forvejen, men skulle der opstå en spontan mulighed for at 

spise frokost på Ryetbo, løser vi det. 

 

Nu kan pårørende kaffe afregnes over servicepakkeopkrævningen 

Flere har måske allerede opdaget, at priserne på dagligvarer stiger, og dermed også kaffe. Vi 

har derfor måttet regulere priserne på kaffen hos os pr. 1. januar 2022.  

Der er hængt nye prislister op ved kaffemaskinerne: 1 kop = kr. 7,- og 1 kande = kr. 30,-.  
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Samtidig er der nu mulighed for at pårørende kan udfylde en kaffeopkrævning, der vil blive 

opkrævet på næstkommende faktura til beboeren.  

På afdeling C har vi de sidste 2 måneder allerede testet ”lapperne” med succes. Derfor er der 

hængt nye plasticlommer op med de små opkrævningslapper, på alle etager, hvor pårørende 

kan udfylde en kaffeopkrævning, der lægges i pengekasserne, hvor det selvfølgelig fortsat er 

muligt at betale med kontanter. 

Lappen til kaffeopkrævning ses nedenfor: 

 
Kaffe/te til PÅRØRENDE trækkes på 
servicepakken:  
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Bolignummer ____________ 

 

 

Beboernavn: ____________   

    
    

PRIS: 7 kr.    skriv ANTAL ____________ Kopper kaffe/te 

PRIS: 30 kr.    skriv ANTAL ____________ Kander kaffe/te 

    
Dato: ____________   

afhentet af: ______________________________  
 

 

Terapihaven 

Mange af jer har fulgt med i forskønnelsen af haven ved Terapien. Vi har pillet de to 

besøgsrum ned, i håb om at vi aldrig mere får brug for at gæste pårørende udendørs grundet 

corona.  

Hvor besøgsrummene stod, er der indrettet nogle udendørs ”sofagrupper”, som indbyder til  

afslappende hyggestunder. 

Vi håber alle vil få god gavn af Terapihaven i forår og sommer. 

 

 

 

De grønneste forårshilsner  

 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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