TUNASTRANDS BLOGG MARS 2013
Måndag 4 Mars
Äntligen visar sig solen mer och mer. Vi passade på att ta promenad i det vackra
vädret. Tittade på ett av våra konstverk som finns på våra husväggar i området.
Besökte även det nya gymmet och solariet som öppnats här.

Härlig promenad i vårsolen

Sonja beundrar den vackra målningen av Lars Pirak.

Är det möjligt att man solar i en sådan burk ???

Onsdag 6 Mars
Varje onsdag kommer Mikael och sjunger samt spelar för oss.
Vi sjunger och nynnar med i sångerna
så gott vi kan. Men ibland så spritter det
även i benen så man svänger runt i dans.

Fredag 8 Mars

Väntar på att Bertil skall komma idag.
Torsdag 14 Mars
Idag hade vi ett kort gymnastikpass. Vi provade även sen att sticka och nysta lite
garn. Fingrarna är inte alltid med, fast med mer övning så kom man till slut på det.
Vi drack kaffe och åt gott fika. Många fina samtal blir det runt bordet med de äldre.
Ingrid och Siv har fått håret rullat och kammat. Det är sååå skönt när någon håller på
i håret….

Onsdag 20 Mars
Anett´s Klipp In är och klipper våra kunder idag. Titta vad fina dom blev.
Nöjda och glada återgår man till sin avdelning.

Elsa ohhh så skönt

Gudrun vill få bort håret kring öronen

Milja är belåten

Sonja nöjd

Ann-Marie snart färdig med rullningen

Viola njuter

Maria vill att man fotar så hon
får se frisyren färdig på foto

Klara nyklippt

Börje ser till att det skall bli snyggt
En mycket trevlig dag, många glada skratt men framför allt glada minnen om gamla
tiden kom till tals.
Tack Anette för denna trevliga dag.
Torsdag 28 Mars
Gunnel hade dagen till ära klätt ut sig till ”påskgumma”. Som tradition har Gunnel
något år gått runt avdelningarna och delat ut karameller. Alltid lika roligt.

Fredag 29 Mars
Fotade runt i huset idag, för att visa vad påskfint vi har gjort. Under helgen kommer
vi att äta gott och mycket godis. Som vi har fått av nära och kära.

Titta

Visst är det fint….

Ute i det vackra helgvädret promenerade många på isen.

Glad Påsk till Er ALLA
Önskar Personalen
Vid pennan o foto
Maria K-Nilsson

