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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

Værløse den 14. november 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

En medarbejder på Afd. C er testet positiv med coronavirus – derfor tester vi alle beboere på 
Afd. C i dag mandag den 14. november og igen på torsdag den 17. november. 

Julens traditioner 
Vi er godt i gang med at planlægge alle julens dejlige traditioner. Personligt glæder jeg mig 
hvert år til denne tid, hvor det er som at om alle prioriterer samværet, næstekærligheden og 
fællesskabet lidt mere, selvom hverdagen suser afsted.  

I dette brev får I et overblik over Ryetbos julearrangementer. 

Julegaver 
I musikstuen på afd. C, bliver der mulighed for at købe julegaver eller noget til sig selv: 
 

• Onsdag den 16. nov. kommer Reporto sko og sælger diverse sko  

• Torsdag den 17. nov. kommer Abrahamsens tøj og sælger smart tøj og tasker 
 
Begge dage er der åbent kl. 10-13. 
 
Gymnastikken er derfor aflyst den 16. og 17. november, grundet pladsmangel til boderne. 
Vi er også nødsaget til at aflyse banko den 17. november men glæder os til næste torsdag, 
med ekstra julepræmier. 
 
Juletræstænding  
Vi glæder os til at prioritere hyggen i fællesskabet, til årets første julearrangement på Ryetbo – 
nemlig juletræstænding for alle beboere og pårørende, onsdag den 23. november kl. 16.00 - 
17.00, i Sansehaven. 
Vi serverer gløgg og lune æbleskiver, inden vi synger julen ind og tænder træet. 
 
Sidste tilmeldingsfrist for pårørende er den 21. november kl. 12.00. 
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 
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Julefrokost for beboere 
Onsdag den 7. december kl. 12.00 – 14.30 afholder vi fælles julefrokost for alle jer kære 
beboere. Vi samles i Terapien og Spisestuen til en lækker julefrokost, hyggelig underholdning 
og besøg af julemanden, som helt sikkert giver gaver til ”de artige børn i alle aldre”.  
 
Og ”de artige børn i alle aldre”, dem har vi med garanti mange af på Ryetbo. Det ved jeg, fordi 
et par bedstefædre-beboere allerede har været forbi mit kontor og sige: ”Lise, hvis du alligevel 
skal skrive til ham julemanden, så nævn lige mit artige navn”. 
Tak fordi I minder mig om julens glæde og forhåbninger – som ingen alder har. 
  
I beboere kan tilmelde jer hos afdelingslederen – se gerne julefrokost-invitationen i jeres 
postkasse.  
 
Lucia optog 
Tirsdag den 13. december, om formiddagen, får vi besøg af et Lucia optog, som vil fylde 
Ryetbos gange med lys og sang. Nogle ser optoget fra egen boligdør, mens andre oplever det 
fra afdelingers stuer. Vi glæder os til at lyset bæres frem. Jeg taler af erfaring, når jeg 
anbefaler, at man tager en Kleenex med, for det er så smukt, at man let får tårer i øjnene 
 
Jule på Ryetbo 
Flere beboere og pårørende har spurgt ind til, hvordan man til- eller framelder sig juleaften. 
Hvis I ønsker at tilbringe juleaften hjemme på Ryetbo, behøver I ikke at meddele om dette.  
Skal I holde jul hjemme hos familiemedlemmer, vil vi naturligvis gerne vide dette. Ligeledes er 
det fint for os at vide, hvis I overnatter væk fra Ryetbo.  
 
I har måske hørt i medierne, at nogle plejehjem ikke serverer and og flæskesteg. På Ryetbo 
har vi prioriteret at værne om traditionen og servere, netop, and og flæskesteg med, hvad dertil 
hører. 

For at julefreden kan indfinde sig for dem, som holder jul på Ryetbo, er det hensigtsmæssigt at 
beboere, som fejrer julen væk fra Ryetbo, afhentes senest kl. 15.00.  
 
Familiebrunch 
Selvom der er god tid endnu, vil jeg bede jer sætte X i kalenderen lørdag den 21. januar 2023, 
hvor vi afholder Ryetbos Familiebrunch. I beboere har mulighed for at invitere jeres ægtefælle, 
børn og børnebørn eller andre pårørende med til en hyggelig brunch, hvor mange familier 
samles. 
 
Jeg glæder mig til endnu en jul på Ryetbo. Tak fordi I alle bringer noget med til fællesskabet. 
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  
 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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