Januari

Ett nytt år har börjat och med det ett nytt verksamhetsår på Solbacken. Vi är nu inne i januari
månad år 2013 och vi får hoppas att detta år blir ett bra och givande år fullt av trevliga
stunder och värdefulla möten mellan oss som jobbar, våra kunder och anhöriga. Vi som
jobbar är optimistiska och tror att trots att året slutar på 13 kommer detta år att bli ett
lyckosamt år.
Årets vinter har ju hittills varit vad man brukar förvänta sig av en norrländsk vinter, mycket
snö och kyla. Men det som man lätt glömmer bort är att den faktiskt är väldigt vacker under
de få soltimmarna vi har på dygnet.

Ett Solbacken i vintersolljus.

Sundsgården får den stora äran ibland att gästas av Solbackens boenden.

Borg-Hild och Gun inviger det nya året med en Söndagsfika på Sundsgårdens café.

Torsdagen den 10:e januari spelar undertecknad på torsdags caféet.

Agnes blir inspirerad av torsdags caféets trubadur och greppar en gitarr.

Backen har våffelafton med kunderna i deras nya fina vardagsrum. En mycket uppskattad
mysig kväll med trevlig samvaro och goda våfflor.

Eivor och Ragnar njuter av våfflor på backen

Torsdagen den 17:e januari gästas torsdags caféet av Börje Eriksson. Börjes besök är alltid
väldigt uppskattat på Solbacken.

Börje Eriksson underhåller Solbackens boende.

Chefen tar sig en svängom med Börje som bor på backen.

Torsdagen den 24:e januari är det café igen på Solbacken.

Ove som bor på Solbacken visar upp sina sångförmågor.

Torsdagen den 31 januari var det återigen dags för café. Denna torsdag bjöds det på semlor.
För underhållningen stod undertecknad och Jenneth. Jenneth körde karaoke för de boende.

Jenneth i full färd med karaoke och en svängom med Margit som bor på Fjället.

Undertecknad och Jenneth i en duett.

Planerade aktiviteter i februari
7/2 torsdags café med Börje Erison
14/2 torsdags café med Jenneth
21/2 torsdags café med Göran Andersson
28/2 torsdags café med Jenneth

Det var allt för den här gången. Ha det bra så länge!
/Göran

