November/ December
Nu är vintern här på allvar och snön ligger kvar på marken vilket trots allt gör att det blir
ljusare ute och vi kan börja se fram mot den härliga juletid som står inför dörren samt det
nya året som närmar sig. Det kommer säkerligen att bli ett intressant år med många
överraskningar som väntar på oss runt knuten.

Solbacken en vacker novemberdag.

Domkyrkoförsamlingen gästar Solbacken ibland för att sprida Kristi budskap.

En skara kunder på Solbacken kommer för att höra guds ord då Domkyrkoförsamlingen kommer på besök.

Seniorshopen kommer också ibland till Solbacken för att sälja kläder till Solbackens kunder.

Seniorshopen säljer kläder på Solbacken.

Den 13:e November ordnas thailunch för Solbackens kunder.

Thaimat lagas åt Solbackens kunder.

Thaimat står det på dagens meny.

Den 21:a November är det bingo som gäller på torsdagdcafeét.

Bingo på Torsdagscafeét.

Ett gäng glada pensionärer spelar Bingo på Solbacken.

Den 28:e November är det dags för Seppo igen att uppträda på Torsdagscafeét.

Seppo spelar på Solbackens Torsdagscafeé.

Solbackens kunder lyssnar på Seppo när han spelar.

Den 13:e december var det lucia och Solbacken besöktes av en andraklassare från
Furuparksskolan.

Furuparkskolans fina luciatåg lussar på Solbacken.

Kunderna på Solbacken är förväntansfulla inför luciatåget.

Kunderna på Solbacken njuter av det fina luciatåget.

En tomte och en tärna poserar framför kameran.

Julafton är nog årets mest speciella dag och Solbackens kunder uppskattar den trevliga
stämningen och den goda maten.

På Dalen njuter kunderna av en god jullunch.

Det råder en mysig stämning överallt på Solbacken denna Julafton.

Fjället önskar sina kunder en God Jul.

Julstämningen är på topp på Fjället.

Därmed avslutas detta nummer av månadsbladet. Vi får hoppas att det nya året som precis
har börjat kommer att ge oss många goda stunder och många fina minnen.
Jag önskar därmed alla ett riktigt gott 2014!!!

/ Göran

