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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 Værløse den 6. oktober 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

Tirsdagens PCR testning af jer beboere viste heldigvis, at ingen beboere er smittet. Vi tester 
alle beboere igen i morgen fredag den 7. oktober. 

 

En stemningsfuld Oktoberfest 
Med ingen konstaterede smittede, kunne beboere fra alle afdelinger mødes til en fælles 
Oktoberfest i spisesalen i stuen. Hvor var I alle fint klædt på, med håret sat, smykker og 
læbestift, en fornem slipseknude og et stort smil på. 
At dømme efter jeres begejstring og reaktioner på festen, er vi lykkedes med at skabe en 
hyggelig og munter stemning, med borddækning, oppyntning og udklædt personale, som 
befandt vi os alle til fest i Tyrol. 

Sammen nød vi køkkenets lækre menu, en god fadøl, en del skålen samt hyggelige snakke 
hen over bordet. Men allermest, synes I at nyde fællessangene. Faktisk måtte vi udvide med 
hele 4 ekstranumre på jeres opfordring.  

Mange tak for en hyggelig fest og for den stemning, som hver og én af jer, var med til at skabe.   

 

Valg på Ryetbo 
Mens vi festede i spisesalen igår, udskrev vores statsminister valg – og dermed blev også 
”valgfesten” sat i gang. Traditionen tro, faciliterer borgerservice mulighed for, at I beboere kan 
afgive jeres stemme i valgurnerne på Ryetbo. Vi afventer den eksakte dato for Ryetbos 
valgdag, vi ved dog at det bliver i uge 42. 
 
Ny afdelingsleder på Afdeling. A 
Fra ét slags valg til et andet – det var nemlig et enigt ansættelsesudvalg, som i sidste uge 
valgte at ansætte Berit Weisenfeld, som ny afdelingsleder på Afdeling A. Berit kommer fra en 
stilling som sundhedscenterchef i Region Hovedstaden og glæder sig til at lære jer beboere og 
pårørende at kende, når hun starter 1. november. 
 
Charlotte Brandstrup fortsætter sine opgaver som viceforstander og skal derudover varetage 
opgaven som vagtplanlægger, samt ledelse af rengøringen.  

 

Mens blæsten suser afsted udenfor vores vinduer og sætter bevægelse i alle de farverige 
blade på træerne, vil jeg opfordre alle til gøre et kort ophold i jeres gøremål og iagttage de 
smukke efterårsfarver. Rigtig god dag til jer alle. 

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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