Ryetbo
Plejehjem

Værløse den 16. juni 2022
Kære beboere og pårørende
Sommerferien 2022 starter lige om lidt og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en
dejlig tid - måske med oplevelser, som er traditionsbundne eller, som indeholder noget nyt.
Sankt Hans
Vi skal fejre en hyggelig midsommertradition i næste uge, nemlig Sankt Hans. Vi samles til
fællessang og bål i Sansehaven, torsdag den 23. juni, kl. 13.15. Vi ønsker hinanden god
sommer med et glas læskende drikkelse og lidt snack.
Vi glæder os til at sende heksen godt afsted til Bloksbjerg og til at synge midsommeren ind i
fællesskab.
Spontane aktiviteter i sommerferien – Uge 26-31
I ugerne 26-31 går vores faste aktivitetsskema på ”sommerferie”. I disse uger vil I derfor opleve
mere spontane aktiviteter i huset. Gymnastikken er dog fast hver dag kl. 11.10, ligeså gælder
det for Banko om torsdagen.
Børnekor fra Søndersø Skole
Tirsdag den 21. juni kl. 14.15 får vi besøg af et børnekor fra Søndersø Skole, som vil synge
nogle sange for os.
Arrangementet er i Terapien og varer en lille times tid.
Sidste Gudstjeneste inden sommerferien
Onsdag den 22. juni kl. 13.30 er der gudstjeneste i Terapien. Vi byder på kaffe og kage
bagefter.
Gudstjenesten ”går på sommerferie” og vender tilbage onsdag den 28. september 2022.
Organisationsændring
Afdelingssygeplejerske på afd. C, Sanne Vainer, vil fra uge 27 blive makker med Ryetbos
udviklingssygeplejerske Ulla, som har fået diagnosen ALS.
Der er slået en stilling op, hvori vi søger en ny afdelingssygeplejerske til afdeling C. Mens vi
venter på at den rette profil dukker op, vil den samlede ledelse på Ryetbo tage sig godt af
driften på afdeling C.
Solbeskyttelse og væske
Som pårørende, skal I huske at indkøbe solcreme til jeres kære – solen er skarp og kan hurtigt
skolde huden. Solcreme er ikke en del af servicepakken.
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Drik endelig rigeligt med væske, når I er sammen. Vi har særligt fokus på væskeindtag i
varmen og alle kneb gælder – fx at skåle med hinanden og løfte glasset. Sodavandsis er også
en dejlig læskende kilde til væske.

Sommermenuen
Sommermenuen er på plads. Køkkenet tager sig dog den fine frihed at ændre dessertplanen
undervejs således, at sæsonens frugt kan medtænkes. I vil med garanti bydes på lækre
Rokkedyssegaard-jordbær med fløde og mælk, og så vil jeres favorit ”koldskål med jordbær”
være en lækker genganger på menuen.
Afmeldinger af måltider
Måltiderne er en del af Servicepakken, hvortil der er tilknyttede lovkrav. Har I brug for at
afmelde et eller flere måltider, skal det varsles en måned før til Køkkenet, som er en
selvstændig enhed.
Afmeld måltidet på mail: kok@ryetbo.dk
Sommerudflugter med dine kære
Skal I på weekendophold i sommerhuset eller på udflugt i flere timer, da meddel altid dette til
personalet. Vi bliver så bekymret, når vi mangler en beboer – og vi iværksætter prompte en
stor indsats ift. at lokalisere dem. Der er ingen grund til denne bekymring, hvis I blot er taget på
ferie eller tur. Husk derfor at fortælle os, når I tager på turer/ophold.
Sommerferie for personalet
Snart går det faste personale på en yderst fortjent sommerferie. Det betyder, at der kommer
afløsere og vikarer i huset. Tag rigtig godt imod dem, som vil hjælpe os i sommerferien.
Jeg appellerer til at alle hjælper de nye ansigter til rette og ruster sig med en overbærenhed og
forståelse, hvis ikke alt er lige ”som det plejer” at være.
Som en beboer så kækt sagde til mig sidste år ved personalets sommerferie:
”Ja, så det igen tid til at min sideskilling bliver redt til den ”gale” side og jeg atter kan fortælle de
vittigheder, som I andre for længst er trætte af”. Jo, intet er så skidt, at det ikke er godt for
noget
Jeg ønsker Jer alle en dejlig sommer med sol og gode oplevelser. Pas godt på jer selv.
Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.
De bedste hilsner
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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