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Værløse den 8. december 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

En festlig julefrokost 
I går var vi samlet til en festlig beboerjulefrokost for at fejre naboskabet og det særlige tilhørsforhold, 
som vi alle har til Ryetbo. Det var en fornøjelse at tage imod så mange glade og forventningsfulde 
beboere, da I ankom på den røde løber. Hvor så I godt ud i jeres festtøj og det gav ekstra smil på 
læben at se, at en beboer havde iført sig særlige Rudolf rensdyrs strømper til lejligheden. 
 
Det var som om, at vejrguderne havde hørt om vores arrangement, for sneen dalede så fint ned 
udenfor og gav en smuk kulisse til vores julefrokost. Pianistens toner gav også en behagelig 
stemning af jul og det var en dejlig overraskelse til alle, at vi i år fik besøg af en gospelsangerinde, 
som sang for os.  
Jeg bliver så rørt, når jeg ser andre blive rørt. Nogle af jer sad, som tryllebundet af sangerindes 
stemme, andre gyngede frem og tilbage til musikken. Ind imellem ramte sangerinde de der høje 
engletoner, som får en lille tåre frem i øjenkrogen. Og hvis jeg skal dømme efter den ro, der var mens 
hun sang, var jeg ikke den eneste som nød hendes sange. 
Og så er det en fornøjelse at se, hvordan I alle synger og klapper med, når vores egen sangfugl 
Rakul synger for jer. Vi har efterhånden lært, at Rakul skal have et par ekstranumre med i repertoiret. 
 
Til slut kaldte vi alle på julemanden og hans kone, som flittigt delte gaver ud til jer alle. ”Sådan en 
snekugle havde jeg også som ung”, sagde én beboer og viste resten af bordet sin gave.  
 
Tak til jer alle for en dejlig stund i jeres selskab. I var trætte, da I sagde farvel og det med rette, for I 
havde alle bidraget til en herlig julefrokoststemning. 
 
Lucia optog 
Jeg glæder mig til at give jer alle mulighed for at se lyset blive båret ind, når vi holder Lucia optog på 
tirsdag den 13. december, om formiddagen. Optoget kan se fra fællesarealerne eller fra jeres 
boligdør.  
 
Julen aften udenfor på Ryetbo 
Skal I holde jul hjemme hos familiemedlemmer, vil vi naturligvis gerne vide dette i så god tid, som 
muligt. Ligeledes er det fint for os at vide, hvis I overnatter væk fra Ryetbo.  
 
Juleblomster og allergi 
I pårørende kommer ofte med smukke blomster til jeres kære. Særligt er det juleblomsterne, som I 
bringer i denne højtid.  
Desværre er vi nødt til at frabede, at I medbringer hyacinter og julestjerner. Vi har både beboere og 
personale, som får allergiske reaktioner af disse ellers smukke planter. 
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Der findes virkelighedstro falske planter, som måske kan glæde øjet, trods intet kan måle sig med 
naturens skønhed. 
TAK fordi I tager hensyn til alle med allergi. 
 
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  
 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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