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Værløse den 30. november 2022 

Kære beboere og pårørende 

En smittet medarbejder  
En medarbejder på afdeling C er testet positiv for coronavirus - derfor podes alle beboere på afdeling 
C i dag den 30. november. 
  
Vi er meget taknemmelige for, at I pårørende fortsætter med at tage en kviktest før besøget på 
Ryetbo. Husk I er velkommen til, at tage en kviktest med hjem så I kan teste jer hjemmefra. 
Vi må passe godt på hinanden, for julen nærmer sig og alle fortjener en jul uden coronavirus. 
 
Julen spreder sig 
I disse dage, bliver der pyntet op overalt på Ryetbo. Det er sådan en fornøjelse at se, at jeres boliger 
også bliver pyntet op. Nogle har 60 år gamle nisser stillet fint op, andre har olde- eller børnebørnenes 
juleklip hængende. Mange af jer har fine kunstige LED stearinlys tændt, som er så virkelighedstro, at 
jeg forleden troede at det var en ægte lille flamme, som dansede ovenpå lyset, da jeg blev inviteret 
ind hos en beboer for at se den julepyntede stue. 
 
Det er dejligt at mærke, at I pårørende hjælper jeres kære med at pynte op i boligen. Det betyder 
meget at juletraditionerne kan sætte gang i erindringer, som oftest går helt tilbage til barndommen. 
Nogle kan måske ikke sætte ord på minderne men glæden kan oftest spores i smilet og i øjnene, når 
julepynten kommer op og julemusikken spilles. 
 
Beboerjulefrokost 
Har du mon besluttet dig for hvilket tøj du skal have på, når vi samles til beboerjulefrokost på onsdag 
den 7. december kl. 12.00 – 14.30? 
 
Nogle har fundet læbestiften og neglelakken frem mens andre ønsker at have det slips på, de havde 
til deres guldbryllup. Jeg glæder mig hvert år til at tage imod jer til festen og byde jer velkommen til en 
hyggelig tradition på Ryetbo.  
Og jeg skulle hilse fra den rare julemand, som også glæder sig til at hilse på jer. Mon han er i det 
gavmilde humør igen i år? Det må vi erfare sammen. 
 
Tak til både beboere, pårørende og personale for at gøre julemåneden helt særlig her på Ryetbo. 
 
 
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  
 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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