Ängsgårdens september blogg 2012
September började med en surströmmingsfest, lite efter premiären.... men den som
väntar på något gott ….......
Här är det Bondevägens damer och en herre som tillsammans med Ann-Marie och
Hanna från drängvägen, som festar på surströmming med förtjusning, personalen
Inger och Maud är också på plats, men tyvärr inte med i bild.

Det är roligt att kunna duka lite finare med t.ex. vita dukar, och blommor vid tillfällen
då det bjuds på lite annan middagsmat än vanligt, det är något som för de flesta är
förknippat med fest, denna gång blev det surströmming.

Varannan vecka så bjuder kulturgruppen in de som vill bli lite extra ompysslade med
t.ex.manikyr, eller kosmetik till en stund med fin musik och varmt omhändertagande.
För en del är håret det viktigaste, andra kanske tycker att naglarna ska vara målade,
här är det Elisabet som filar och målar naglarna på Erika.

Erika har valt ett riktigt rött nagellack, titta så fint det blir!
Sådana här fina stunder är det roligt att kunna ge de gamla, att verkligen få ta sig tid
till att pyssla om dem, att få känna sig” fin är nog en känsla som aldrig försvinner hur
gammal man än är!

Nu är hösten på gång, äpplena är snart mogna och det verkar bli en stor skörd.

”Flugsvamp” hör också hösten till, vacker men ack så farlig!

Här är Inger och Tage ute och promenerar och njuter av den härliga höstluften, innan de ska
gå in och förbereda för äppelpajen till eftermiddagskaffet!

Väl inne så sätter Tage i gång med att skala äpplena till pajen. Tage tycker om att baka och det är ju
ingen dålig aktivitet! Att få känna doften av nybakat är något som alla tycker om, och kanske minns
någon när de själva var i bakartagen! Det skapar ofta en aktivitet som samtal om sådant som man
kommer ihåg!

Så här fin blev äppelpajen!

Här är det Anna på Bondevägen som njuter av kaffe och äppelpaj med vaniljsås
Det här var lite om vad som händer på Ängsgården ,kanske inte så stora saker, men
man får se det stora i det lilla!
Hälsningar från Ängsgården

