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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

Værløse den 18. november 2022 

Kære beboere og pårørende 

Status på smitten 
Jeg kan med glæde fortælle at gårsdagens PCR test af alle beboerne på afdeling C, 
konstaterede ingen nye smittede beboere. 

Alle beboere kan nu bevæge sig på tværs af afdelinger uden at skulle være bekymret for at 
bære smitten rundt. 

Tak til både beboere og pårørende for at være så opmærksomme på at inddæmme smitten. 
Jeg er så taknemmelig for at I pårørende, med det største engagement, tager en kviktest ved 
indgangen. Tak fordi I med naturligvis drager omsorg for både beboere og personalet. 

 
Besøg fra Frankrig 
På onsdag den 23. november vil du måske høre samtaler på fransk rundt omkring på Ryetbos 
gange. Vi får nemlig besøg af Den Danske Ambassade i Paris og en delegation af 25 – 30 
forstandere fra franske plejehjem. Omdrejningspunktet for besøget er, at de ønsker at få mere 
viden om, hvordan et dansk plejehjem anvender velfærdsteknologi som fx vores sensorgulve. 
Derudover er de interesserede i at se, hvordan et dansk plejehjem kan være indrettet så det 
både tager hensyn til den enkelte beboer og fællesskabet. 

Vi glæder os til at tage imod delegationen og jeg er personligt altid stolt af, at skulle vise vores 
dejlige Ryetbo frem indenfor de rammer, som er mulige. 

 
Juletræstænding 
Vi håber at se mange beboere til juletræstænding på onsdag den 23. november kl. 16.00 - 
17.00, i Sansehaven, hvor vi serverer gløgg og lune æbleskiver og tænder lys på træet. 

Som pårørende er du velkommen – husk blot at tilmelde dig til afdelingens leder, inden 
mandag den 21. november kl. 12.00. 

 
Julegaver 
Vi måtte udsætte Ambrahamsens tøjudsalg i torsdags. Sælgeren kommer dog igen fredag den 
16. december kl. 10 - 13. Tøjsalget foregår i Terapien. 
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Ryetbos facebook side 
Har du været inde at besøge Ryetbos Facebook side, hvor vi med mellemrum poster små 
fortællinger og fotos fra livet på vores plejehjem. Et besøg på vores Facebook side, kan være 
en god måde at følge med på, for fx familien i Jylland. 
 
Når nye beboere flytter ind, tager de stilling til om de vil være med på fotos på Facebook eller 
vores hjemmeside. Samtykket kan altid trækkes tilbage.  
 
 
I skrivende stund, kigger jeg ud ad vinduet og ser sollyset bryde igennem skyerne. Det er så 
smukt. Jeg ved at mange af jer beboere også nyder at iagttage, hvordan blæsten skaber 
bevægelser i Ryetbos omkringliggende træer.  
Så selvom blæsten giver os cyklister en del modvind, vil jeg huske på, at blæsten samtidig er 
dragende at se på fra en lun dagligstue. I disse blæsende dage, er det altid rart at have en 
varm trøje eller cardigan med i dagens tøjvalg. 
 
God weekend til jer alle. 
 
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  
 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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