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Detta blir vårt första månadsblad här från Alvik. Tanken är att vi kommer att
lägga upp ett varje månad där vi visar lite bilder och skriver vad som händer här
på boendet.
I skrivande stund så skiner solen i ett något kyligt Alvik.

Här kommer ett litet axplock från vad som hänt under sommaren och hösten..

Under sommaren har vi spenderat mycket tid
utomhus, fikat, ätit luncher, umgåtts. Bara sugit in solenergi. Vi har kunder som varit med
och skött rabatter, klippt gräs och rensat ogräs.
Dom har varit med och planterat ut plantor
som vi frösått under våren.

I Juli var vi till Ale Kvarn och Kafé, det var härligt soligt och lagom varmt. Där
fikade vi, tittade på loppisen och dom vackra omgivningarna. Med oss hade vi
även den periodens solflicka.
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Här hade vi besök av en tupp och två
hönor i Juli. Dessa bidrog till lite samtal om hur det var förr, att många hade
höns för det egna hushållet för både
ägg och kött.

Det var hemtrevligt med en galande
tupp här ute på landet.

I Augusti hade vi surströmmingslunch. Mycket uppskattat!
I slutet av September arrangerade vi en Skördefest där det bjöds på köttsoppa
och god efterrätt. Då hade anhöriga möjlighet att delta med våra kunder och ha
en trevlig stund tillsammans. Seppo kom och stod för sång och musik.

Nu i Oktober har vi haft en kvinna som kommit hit och haft högläsning ur en bok
om Hägnan, bondesamhället förr och även samtalat kring detta.
Med det tackar vi för denna gång, nästa blad kommer i början av November.
Hälsningar från Isabell, Emma och Alexandra

