TUNASTRANDS BLOGG November
Torsdag 1 November
Idag så har vi bjudit in Börje Erixson från Kalix att spela för oss. Han kunde minsann
charma oss alla. Det var med stor glädje som våra kunder lyssnade och tittade på
honom. Självklart fick vi vara med på Allsång.

Börje spelar och sjunger

Här dansas det till musiken

Börje gick om kring o spelade så vi alla
fick se och höra honom på nära håll

Åh, nu blev jag allt generad

Fredag 2 November
Idag är det Bertil som besöker oss, nu går han runt på avdelningarna och läser eller
löser kluriga gåtor med kunderna. Att variera avdelning från gång till gång verkar
fungera bra. Det finns alltid någon som kommer och lyssnar som kanske inte tidigare
orkat att ta sig ned till samlingssalen.
Idag såg vi hur ekorrarna busade runt bland tallarna, turen att hinna fotografera de
hade jag.

Tittar ni noga på bilderna så skall ni se att de är två stycken i träden.

Måndag 5 November
Gymnastik i samlingssalen, oj vad det är roligt att röra på sig. Vi använder bollen, det
Lockar till många skratta. Övningar med armar och ben utförs och det är många som
säger, - det här trodde jag inte att jag kunde.

Torsdag 8 November
Domkyrkoförsamlingen har besökt oss idag, till kundernas stora glädje kom Markus
Varg. När han spelar och sjunger vid vårt ostämda piano njuter alla. De kan vi då
säga inte märker vi av något ostämt piano. Efteråt så satt prästen och samtalade
under fikat med alla. Mycket uppskattat.

Måndag 12 November
Gymnastik gänget håller igång i samlingssalen, efter passet så är det högläsning
ur boken ”Tankar i korvkiosken”. Av Märta Helinder

Onsdag 14 November
Perfekt Home hade visning av olika heminredningsdetaljer. Det var så vackert
uppställt med alla ljus så många satt bara där och njöt. Ohh så vackert, sa många av
våra kunder som kom in och tittade på alla prydnader.

Änglarna var fina att titta på, men sötast var
tomtemor och tomtefar,

Vi var även ute på promenad med terapihundarna denna dag.
Under december månad kommer vi att göra uppehåll med promenader med
hundarna. Självklart tar vi egna promenader med husets personal.

På Fredagar är ju Bertil hos oss, hans närvaro hos oss gör våra kunder så glada.
Nu känner man igen honom och vet att han läser och berättar mycket.

Enligt planeringen så är det ju Måndags gymnastik efteråt så kan vi sjunga eller läsa
något. För att inte tala om prat och fika stunden som också är en höjdpunkt.

Torsdag 22 November
Vi har bytt ut bilder i vår entré, kunderna har hjälp till att placera ut bilder som vi tagit
från kommunens bildarkiv. - Här gäller det ju att ha öga för färger, sa Viola.
Vilket fint samarbete kunderna hade. Så här blev resultatet.

Torsdag 27 November
Med inbjudna herrar från våra boende runt omkring, anordnades ikväll ”Herrklubb”
På menyn:
Nubbesallad eller skinka på kavring eller tunnbröd och dryck.
Till efterrätt:
Kaffe och Kladdkaka med jordgubbar och björnbär med grädde.
Som kvällens överraskning så fick de prova på att spela wii sports, bowling var
mycket populärt. Tack Staffan för den fina musiken som du fixade till oss.
Tack till alla Ni som kom, det här kommer vi att göra om flera gånger.

Änggården besökte oss

Oj detta var ju roligt tyckte alla

Kvällen efterrätt Kladdkaka med bär

Så här nöjd var Isaksson efter sin Strike

Vid pennan och kameran
Maria Kummu-Nilsson

