TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER

Denna vecka är det seniorveckan i Kommunen och många olika aktiviteter, möten
anordnas runt om i Kommunen.
Måndag 1 Oktober
Riita från Studieförbundet vuxenskolan berättade för kunderna att nästa Måndag är
sista gången som hon är hos oss. Riita går nämligen i pension. Denna stund
tillsammans, ägnade man sig åt att sitta och prata och läsa lite grann över en
koppkaffe och gott fika.
Onsdag 3 Oktober
Anhörigcafé i samlingssalen kl 13-15. Gunnel hade bakat. Tack för det goda fikat. Vi
visade även bilder som är tagna under året, samt kollagen som är uppsatta i entrén.
Maria informerade även om olika mötesplatser, anhörigstöd, demensteam, mm som
vi har i kommunen.

Lillemor och Ulla passade jag på att fotografera när dom varit ute på promenad.
Självklart så busar man samtidigt lite med fotografen

Torsdag 4 Oktober
Fyren ordnade underhållning med ”Let´s dance” , självklart åkte vi dit. Så mycket
underhållande och trevligt som vi hade det där, ja det ser ni på bilderna.

Vilka underbara underhållare

Inte en enda låt var dansgolvet tomt.

Tänk det är så många år sen vi dansade,
glädjen i Arne och Marinas ögon gick inte
att ta miste på.

Här dansar Maria och Arne

Börje fick sig en riktig danstryckare
med sångerskan i Let´s dance,
Det måste ju bara förevigas.

Vi TACKAR så mycket för en trevlig eftermiddag.

Fredag Lördag Söndag 5-7 Oktober
Har fått äran att få deltaga i 55+ Livets Guldkant mässan på Arcus här i Luleå.
Att få delge mässdeltagarna hur vi arbetar på vård och omsorgsboende, samt att
ge information om övriga boenden, resurser som kommunen kan erbjuda var en
erfarenhet rikare och en ära för mig. Enhetschefen för Sociala innehållet Eva Hortell
och samordnaren Sofia Rutbäck pratade om olika mötesplatser som kommunen
erbjuder för äldre och funktionsnedsatta.

Eva och Sofia samtalar med PRO

Hittade en docka som var tidsenligt klädd, samt en gammal
brandbil

De som har åkt på semester i en
Amazon, fick sig en riktig nostalgi
minnes bild.

Pro teatern Nedre Luleå ”aPROpå” uppträdde,
så underbart roligt. Ni måste bara se om ni får
tillfälle till det.

Sedan sjöng Rock´n roll gänget från PROs olika Luleå föreningar. De olika föreningar
hade tränat låtarna på egen hand först, för att sedan träna ihop på torsdag kväll,
utifrån de lilla som man hann sjunga ihop sig så måste vi bara tala om att det var helt
suveränt gjort och sjunget. Tyvärr så hann jag inte vara framme med kameran.
Måndag 8 Oktober
Idag så var det sista dagen för Riita från Studieförbundet vuxenskolan, hon
avtackades med blommor av vår enhetschef Anne-Marie.
Tack för åren som du varit och hållit i Måndag träffen, önskar dig sköna dagar
nu när du tar långledigt.
Onsdag 10 Oktober
På promenad idag följde Ulla och Stig med terapihundarna Sune och Rosita
(måtte jag nu bara namngivit hon rätt? Men kär hund har många namn eller ?)

Torsdag 11 Oktober
Träffen idag inleddes med sångstund. Efteråt så bakade Gunnel och Sonja kakor och
lite annat fikabröd som vi får smaka på när vi har våra olika träffar. Gunnel vår
kollega hon kan baka hon. TACK för allt gott som vi får ta del av.
Måste ju bara hinna fotografera någon dag så ni får se bakverken.
Fredag 12 Oktober
Bertil var så glad idag, det var många nya lyssnare som kom och var med på träffen.
Roliga historier drogs och många skratt hördes. Att sedan bara få sitta och prata om
ditt och datt det gillade alla.
På tal om historier…….
-

-

Det var en liten biff?
- Ja, men herrn kommer bli förvånad över hur lång tid det tar att äta upp den.
++++++++
Varför gör du biffarna olika stora?
- Min man har bett mig variera maten.

Måndag 15 Oktober
Ingela och Berit hade hand om gymnastiken idag. Damerna som var med
skrattade så hjärtligt och högt, att våran Enhetschef Anne-Marie var tvungen
att kika in för att se vad som stog på. Inte nog med att gymnastik är bra för hälsan,
ett gott skratt förlänger livet. Det har jag läst och hört av dom lärda.
Torsdag 18 Oktober
Ääääntligen får vi besök av Storstigen, nåja färdtjänsten strulade till sig men det löste
sig efter mycket om och men. Dagen till ära så har vi ordnat egna bakelser och bjudit
in spelemännen Cafe Duo. God underhållning med fiol och dragspel och så gamla
fina låtar som man hörde förr gladde våra kunder.
Nu när vi hade besök av Heidi från Storstigen som är en klippa på att sjunga och
spela piano så var jag bara tvungen att be henne sjunga å spela några låtar för oss.
Självklart gör hon det, meeeen vi fick väldigt mycket underkänt för vårt ostämda
piano. Någon måste stämma det åt oss. Tack för att Ni kom, det uppskattades av oss
alla som deltog.

Tänk äntligen fick man höra Paloma

På väg hem till Storstigen

På vägen hem öppnade sig plötsligt himlen som ett stort hål och släppt igenom några
solstrålar. Det kändes som änglarna tackade för den trevliga sångstunden och glädje
som vi alla spred idag.

Hittade en fin dikt

Jag vill inte predika,
bara sträcka ut en hand.
Det är ett steg på vägen,
jag gör vad jag kan.
Tusen röster kan ljuda som en,
som den klaraste stjärnan på himmelen.
Då natten är mörk och vägen känns lång,
hörs tusen röster, tusen rösters sång.
Genom vintergatan hörs ett rykte inatt,
änglar som viskar att det kommer en dag efter varje natt.
Okänd författare

Fredag 26 Oktober
Idag har Bertil varit och läst för våra kunder. Vi provar nu att variera med att träffas
på olika avdelningar varje fredag. Vi har märkt att det finns fler som vill vara med, fast
man kanske inte vill/orkar åka ned till samlingssalen. Men att få vara kvar på
avdelningen och få deltaga i läs stunden det kan fungera. Toppen tycker vi, att fler
kan få tillfället att vara med och lyssna.
Söndag 28 Oktober
Idag har vi en jubilar i huset. Det är Rut som fyller 90 år. Passade på att fotografera
Rut när dottern hade rullat håret inför kommande restaurang besök.

Rullad i håret

Rut färdig för avfärd till restaurangen

90 år 2012 -10-28 Vi Gratulerar dig Rut från hela Tunastrand

Måndag 29 Oktober
Gymnastik det tycker våra äldre om. Sitt gympa med lite boll inslag det
har Gun instruerat i idag. Kul !!

Tisdag 30 Oktober
Luleå Kommun har under perioden 25 okt – 4 nov satt staden i olika ljus formationer.
Ett mycket vackert skådespel som Ni bara inte får missa. Tog kameran och
fotograferade kuben. Vädret var inte på min sida men detta fastnade i alla fall.

Vid kameran och pennan Maria Kummu-Nilsson

