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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 30. december 2022 
 
 

Kære beboere og pårørende 

Indledningsvis vil jeg orientere jer om, at vi har ophørt samarbejdet med Afdelingsleder på 

Afdeling A, Berit Weisenfeld, inden for prøvetiden. 

Stillingen slås op i det nye år og indtil den atter er besat, vil det samlede ledelsesteam og et 

engageret personale fortsat varetage plejen og omsorgen for Afdeling A’s beboere. 

I kan fortsat henvende jer på telefonnr. 2929 9066, som er omstillet til vores hovednummer 

2929 9202. 

Året går på hæld 

På årets næstsidste dag, vil jeg gerne takke jer alle for de stunder vi har delt i 2022. Det har 

været et år, hvor vi har taget revanche ift. coronatidens nedlukning og derfor fejrede vi også 

åbningen af Spisestuen i stuen med en dejlig fest i maj måned. 

I oktober nød vi igen, at vi kunne være mange samlet og derfor blev Oktoberfesten også en 

festlig dag, hvor fællessangene blev mere efterspurgt end en kold fadøl med skum.  

I december havde vi endnu en hyggelig stund i det store fællesskab, da I beboere fejrede 

julefrokost med jeres naboer, bankoveninder og billardvenner. 

 

Se dette var blot nogle af de store begivenheder, vi har nydt sammen i år. Øvrige aktiviteter i 

mindre fællesskaber har der også været stor tilslutning til, i årets løb. Dejligt at vi sammen 

formår at skabe fællesskaber af mangfoldig slags – fællesskaber, som passer til en mangfoldig 

skare af beboere, med forskellige interesser og behov. Tak for alles opbakning og tilslutning til 

et ældre liv med meningsfuld beskæftigelse. 

 

Om et døgns tid fejrer vi nytåret og jeg vil glæde mig til at tage hul på endnu et år, hvor vi 

samarbejder, finder løsninger og hvor alle bidrager til trivsel og fællesskab på Ryetbo. 

 

Nytår udenfor Ryetbo  

For at skabe den rette nytårsstemning, er det hensigtsmæssigt at beboere, som fejrer 

nytårsaften væk fra Ryetbo, afhentes senest kl. 15.00. 

 

Tak for omtanken for de beboere, som fejrer nytåret hjemme på Ryetbo. 

-_ 
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Nytårsbrunchen for familier udsættes  

Corona og influenzatilfælde er desværre stigende i samfundet – dette gælder også for vores 

personale og deres familier. 

Derfor har jeg vedtaget, at Nytårsbrunchen lørdag den 21. januar 2023 udsættes til maj, hvor 

vi bestiller sol således, at vi kan sidde med åbne døre og vinduer. På denne måde er der 

mindre risiko for at vi smitter hinanden, når vi er samlet mange mennesker på få kvadratmeter. 

Jeg ved af erfaring, at Nytårsbrunchen er et tilløbsstykke, som mange glæder sig til at deltage 

i. Lad os holde fast i den glæde og se frem til en ”Forårsbrunch” i stedet. I vil høre nærmere 

om dato i det nye år. 

 

Fællesskab og glæde 

Det er masser af interessante og spændende ting, at glæde sig til i denne tid. En beboer og 

jeg tæller fx ned til Håndbold VM for herrer, hvor vi via sporten kan opleve et fællesskab. VM 

starter onsdag den 11. januar 2023 og jeg kan næsten med garanti love, at jeg kommer til at 

nævne håndbold i vores små snakke i dagligdagen.  

 

Det gode er, at vi alle har noget at glæde os over, hvis vi får øje på glædens perspektiv. Nogle 

gange ligger glæden lige foran os, pakket ind som hverdagsbegivenheder, fælles interesser, 

besøg fra vores kære eller blot en munter stemning ved aftensmåltidet. 

 

 

Med nytårets lyse tanker, ønsker jeg jer alle et godt nytår. Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

Husk at sende dette nyhedsbrev videre til øvrige pårørende.  

 

 
Lyse nytårshilsner fra 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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