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 Ryetbo 
Plejehjem 

  
 

Værløse den 28. oktober 2022 
 
 

Kære beboere og pårørende  

Mandagens PCR testning af beboere på afdeling A, konstaterede ingen nye smittede. 
afdelings A’s beboere kunne derfor, glædeligt, deltage i fællesaktivitet fra i tirsdags.  
 
Vacciner 
I går havde vi besøg af Region Hovedstadens dygtige vaccineteam, som vaccinerede hele 
afdeling C’s beboere med influenza vaccine (øvrige beboere har fået i de forgangne uger). 
Beboere, som manglede corona vaccinen fik denne - og så fik nogle beboer ligeså pneumokok 
vaccinen.  
Tak fordi I ”lagde arm” til vaccinerne.  
 
Demokratiet skal fejres 
Tak til alle, som stemte eller blot deltog i Ryetbos valgdag den 19. oktober, hvor 55,2 % af jer 
beboere stemte. Det er en flot valgdeltagelse. 
  
Dagen forløb på hyggelig vis og var der lidt ventetid undervejs, tog vi sangbøgerne frem. Når 
det kommer til ”valg” af fællessange, ”stemmer” I nemlig gerne på flere sange - ja og gerne én 
sang mere. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan sangene samler alle i en stemning af 
glæde og fællesskab. Tak for både jeres brev- og sangstemmer. 
  
På tirsdag den 1. november 2022 fejrer vi demokratiet og den nationale valgdag. Vi følger 
valget i tv-stuerne og hygger med chips og alkoholfri vin.  
 
Juletræet tændes på Ryetbo 
Vi bliver lige overrasket hvert år – julen er allerede lige om hjørnet! Traditionen tro, tænder vi 
Ryetbos udendørs juletræer onsdag den 23. november kl. 16.00, i Sansehaven. Vi serverer 
gløgg og lune æbleskiver og sammen tæller vi ned til det øjeblik, hvor juletræets smukke lys 
tændes. Husk varmt tøj til arrangementet. 
 
Sæt X i kalenderen den 23. november. Pårørende er også meget velkommen, vi skal blot vide 
besked ift. servering senest den 18. november kl. 12. 
 
Tilmelding skal foretages til afdelingens leder på mail: 
 
Afdeling A, Berit – bwe@ryetbo.dk 
Afdeling B, Pia – pss@ryetbo.dk 
Afdeling C; Marianne – mmo@ryetbo.dk 
 
 
Organisationsændring  
I denne uge har vi budt velkommen til ny afdelingsleder på afd. A, Berit Weisenfeld, 
Charlotte Brandstrup er fortsat viceforstander og udover at varetage ledelsen af rengøringen, 
vil Charlotte varetage den store opgave, som vagtplanlægger for alle 3 afdelinger. 

mailto:bwe@ryetbo.dk
mailto:pss@ryetbo.dk
mailto:mmo@ryetbo.dk


Ryetvej 20      3500 Værløse      Telefon 2929 9202      www.ryetbo.dk      Bank 3543 2781706372      CVR 25790014 

Med denne organisationsændring ønsker vi at få mere fokus på kompetenceudvikling og 
faglige drøftelser gennem nærværende ledelse.  
Ryetbo Plejehjem deltager pt i to faglige læringsforløb: ét i samarbejde med Furesø Kommune 
og ét i samarbejde med Sundhedsstyrelse.  
Vi vil fortsat prioritere efteruddannelse af Ryetbos personale og vi ser det som en stor værdi, at 
holde os ajour med nye faglige perspektiver og ny velfærdsteknologi. 
 
Nogen glæder sig til jul, personligt ser jeg frem til en masse gode fodboldkampe og glæder mig 
over den nye landsholdssang ”Skulder ved skulder”. 
 
Skulder mod skulder  
Vi står op for hinanden 
 
Disse linjer skaber genklang i Ryetbo hold – et sammenhold, hvor alle vil hinanden det bedste. 
 
 
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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