Sommaren 2013
Juni/Juli/Augusti
Nu är sommaren äntligen här på riktigt, åtminstone enligt kalendern och vi får hoppas att
vädergudarna även fortsättningsvis kommer att vara med oss. Sommaren är ju trots allt en
tid som vi alla behöver för att ladda upp batterierna för att orka med den långa mörka
hösten och vintern som ligger framför oss.

Solbacken visar sig från sin allra bästa sida en varm sommardag i juni.

Den 5:e juni hade Dalen och Backen en gemensam sommarlunch för kunderna på Dalen och
Backen. Det bjöds på både kött och fisk och till förrätt serverades en god nubbesallad.

Kockarna Vivi och Jenneth förbereder maten.

Solveig plockar blommor för bordsdekorationen.

Trevnaden är stor på sommarlunchen.

Åsa provsmakar nubbesalladen.

Jenneth är i full gång med grillningen.

Alla uppskattar den goda maten.

Den 6: juni på självaste nationaldagen grillades det korv på Solbacken.

Malin står för korvgrillningen.

Kunderna njuter av grillad korv med bröd.

Den 13:e juni är det återigen dags för Seppo att köra sin show på Solbacken.

Seppo gästar Solbacken.

Solbackens kunder trivs när Seppo spelar.

Midsommar är självklart en tradition som firas på Solbacken.

Dalens kunder sitter till bords och äter midsommarlunch.

Kunderna njuter av den goda maten.

Menyn ser onekligen frestande ut.

Vädergudarna är också snälla denna dag.

Den andra juli blev hela Dalen inbjuden på ett besök till Daniels stuga i Bälinge.

Dalens Personal och Kunder väntar på HK-bussarna.

Bussarna kommer och vi går ombord.

Väl framme i stugan får vi ett trevligt mottagande av Daniel och hans fru Dagny.

Det första gänget har anlänt och Dagny bjuder på kall dricka. När andra gänget anländer sätter vi oss till bords i stugan.

Fotografen kunde inte hålla sig borta från bullfatet.

Vi lekte också ”gissa vilket träd” leken.

De som kände sig manade tog sig en promenad i den vackra omgivningen efter det goda
fikat.

Gun och Borghild njuter av naturen.

Daniel håller ett tal och tackar samtliga gäster för besöket.

Daniel betraktar den fina miljön.

Tillslut sitter alla och väntar på bussarna för hemfärden.

Den 28:e augusti har personalen på Solbacken en hälsodag. Dagen börjar med en trevlig
gemensam lunch som följs av en tipsrunda för att avslutas med kaffe och kaka.

Personalen på Solbacken är samlade inför Hälsodagen.

Rosa inleder med att berätta om vad dagen har att erbjuda.

.

Personalen bjuds på lunchbuffé.

Tipsrundan var riktigt rolig tyckte personalen.

God mat och trevligt sällskap är hälsofrämjande.

Efter motionsrundan satt det fint med lite kaffe.

Planerade aktiviteter i september
5/9 Torsdagscafé med Ulla-Stinas Duo
12/9 Torsdagscafé med Börje Erixon
19/9 Torsdagscafé med Seppo
26/9 Torsdagscafé
Samtliga evenemang börjar kl. 13:00

Ha det bra och njut av livet!!!

/ Göran

