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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 Værløse den 12. august 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

Som I nok mærker, har en kortere hedebølge bredt sin varme over hele Danmark. De 

sydlandske temperaturer kalder på masser af væske og fokus på at afskærme for solen.  

 

Væske kan heldigvis indtages på mange måder, både som drikkelse, is, frugt og grøntsager.  

Den bedste motivation ift. at indtage væske, er at løfte sit eget glas og udbringe en skål. Vi 

spejler os nemlig i hinanden og når vi ser andre drikke, mindes vi selv om at tage en tår.  

Vi opfordrer derfor både beboere og pårørende til at udbringe en skål til hinanden, i alle de 

situationer, hvor det lader sig gøre.  

SKÅL for, at alle vil bidrage til at væskebalancen holdes stabil på hele Ryetbo. 

 

En tak til pårørende for at medbringe frugt til jeres kære, hvis behovet er større end det, som vi 

tilbyder.  

Og en stor TAK til den betænksomme pårørende, som har givet en flot donation til Ryetbo, 

med henblik på at kunne tilbyde jer beboere is, lidt længere end blot sommerperioden. 

Vi glæder os særligt til i dag, hvor Ryetbos beboere får besøg af en vaskeægte Ismand fra 

Hansen is, som byder på gammeldaws iskugler, ude i Sansehaven 

 

Afskærmning fra solen 

Som nævnt, har vi også stort fokus på at skabe udendørs rum, hvor beboere og pårørende kan 

opholde sig i skyggen. Vi har sat en stor pavillon op i Sansehaven, som dels giver skygge og 

del indbyder til hyggelige fælles stunder. 

Brug endelig vores dejlige haver, når I får lyst til at blive luftet i skyggen. Det er så hyggeligt 

når flere samles i haverne. 

 

Selvtest ved hovedindgangen 

Pårørende kan stadigvæk benytte sig af de selvtest, som vi har stående fremme i 

Hovedindgangen. Tak fordi I bidrager til at holde coronavirus på afstand. 

 

 

Jeg håber alle vil passe godt på sig selv og hinanden i varmen. 

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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