TUNASTRANDS BLOGG DECEMBER
Söndag 2 december
Idag är det första advent, på avdelningarna har man bjudit på fika och många
anhöriga har varit på besök. Det är pyntat i fönster och på balkonger.
Många fina minnen väcks när vi sitter och samtalar.

Snön faller sakta och klär vår gran i vit skrud

Måndag 3 december
Gymnastiken och hög läsningen har idag Eva tagit hand om.
Torsdag 6 december
Tänk idag hade vi turen att få höra Markus Warg spela igen, kyrkan besökte oss och
hade andakt för oss.
På kvällen så åkte Viola och Maj-Britt till Mjölkuddskyrkan för en julkonsert. Kören
Nova som leddes av körledaren Lena och sjöng många fina sånger. Damerna njöt
verkligen av den fina sången som framfördes.

I väntan på taxi

Kören Nova

Skön sjungande solist

Så nöjda och förtjusta damer

Många beundrade julkrubban som hade gjorts i ordning i kyrkan

Onsdag 12 december

Plan C hade julfest med anhöriga
Gröt med skinka och lite annat tillbehör
serverades. Som underhållning hade
vi äran att få lyssna på dragspel och
gitarr. Tack till alla för en trevlig kväll.
Anna fyllde samtidigt 94 år så hon
uppvaktades med blommor och sång.

Torsdag 13 december
På morgonen blev alla boende var för sig väckta av Lucian med tärnor kl 0615
Personalen har haft som tradition några år att lussa tidigt på morgonen.
Tack till ALLA som kom denna morgon och förgyllde dagen för många kunder.
Under dagen har man fikat lussekatter och pepparkakor.
Måndag 17 december
Idag har damerna och en herre från plan A hjälpt till med att vika servetter, förkläden
samt skala potatis. Vi hade en mycket trevlig eftermiddag tillsammans där skratt och
sång hördes på avdelningen.
Onsdag 19 december
Plan B har bakat mjuk kaka och stekt löja idag. Vi hade turen att få smaka av det
mycket goda brödet och fisken.
Arne och frun Marina la pussel tillsammans titta vad fint det blev.

Torsdag 20 december
I dag åkte plan A B C till fyren på julkonsert med Seppo och Maria.
Vi åkte i väg 13 personer förväntans fulla och väldigt glada. Med bedårande sångröster
fängslade Seppo och Maria publiken. Många tårar i ögonen märktes av. Tack för
denna mycket givande eftermiddag. Glögg och pepparkakor bjöd fyren på.

Seppo och Maria

Publiken på fyren

Börje hjälpredan på fyren

Siv sjöng med i alla låtar.

Sonja och Siri njöt av julkonserten

God Jul och Gott Nytt År
Önskar alla vi på Tunastrand
På återseende i slutet av januari
Vid pennan och kameran Maria Kummu-Nilsson

