VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SUNDSGÅRDEN A

2012

På Sundsgården har vi tillgång till en hel del gemensamma aktiviteter som t.ex.
vårt populära Torsdagscafe-Resurscentrum Fyren samt andra aktiviteter som,
anhörigcafe, sångstunder från kyrkan, solrum att boka eller att ta en fika i Lagunen
mm. Det förekommer naturligtvis också spontana aktiviteter som utevistelser osv..
Men här kommer ett försök att spegla året 2012 hos oss.
Sundsgården A består av två avdelningar; Havsviken och Ankaret. Eftersom
Havsviken är en renodlad demensavdelning ser våra planerade aktiviteter lite
olika ut. På Havsviken kan den som orkar vara med och laga mat ibland eller
andra enklare saker. Man hart.ex. haft "Fredagsmys" med filmvisning och/eller
gofika. Några har varit ut och ätit mat på stan och även besökt "Kallax gårdsbutik".
På avd Ankaret har vi provat lite olika former av aktiviteter som även några
av kunderna från Havsviken deltagit i ibland.
Några exempel är samlingar där vi läst om "Hedda - som växte upp på tjugotalet"
(Ur Vackersången av /tja Nilsson)
Vi har även tittat på bilder/vykort från förr i tiden och flera av kunderna har delat
med sig av personliga upplevelser.
40, 50 och 60-talet har också avhandlats i både tal, sång, bild och
matupplevelser. Mycket uppskattat inte minst av äldre anhöriga som kommit med
oss då.
Naturligtvis har vi tagit vara på naturliga tillfällen att hitta på saker;
Fettisdag med semlor och
frågesport, Våffeldagen
med våffelkalas, Påskpyssel
och "Äggsexa", (det senare
ett förslag från en kund som
kom ihåg det från sin
ungdoms-tid), Korvgrillning
och vårsång till
Valborgsmässoafton,
Nationaldagsfirande o
Midsommarfirande.
Vårt arbetslag gjorde
dessutom en insats för att
försköna vår "bortglömda"
uteplats. Den sista
arbetsplatsträffen för våren
tillbringades ute bland risiga buskar o tråkiga rabatter som blev betydligt trevligare
efter den behandling de fick då.

Dessvärre bjöd ju 2012 års sommar inte på riktigt lika fint väder som året innan,
men uteplatsen blev ändå utnyttjad en hel del.
Men vi hade i alla fall tur med vädret när vi åkte på utflykt till Sommartorpet
Baldersgården samt den tisdag i juli när vi alla (utom 2 kunder som inte orkade)
var bjudna till en av Havsvikens personal på trädgårdsfest!! Bara logistiken med
5 HK-bussar i skytteltrafik till Gammelstad bör få ett omnämnande.
Men det var en fantastisk eftermiddag och ALLA njöt i fulla drag av både sol, gott att
äta och musik o sång. HÄRLIGT!
En annan trevlig sak vi gjorde under
sommaren var att låna
"emigrantkofferten"
från Norrbottens Museum. Det blev
mycket samtal kring detta då flera av
kunderna hade minnen o anknytningar till
emigranter både till USA o Australien.
Miniatyren av skeppet "Titanic" var också
uppskattad.
Hösten startade vi upp med
surströmmingsfest och regelbundna
"körövningar". Eftersom några av
Ankarets kunder är duktiga f.d.
körsångare och har musiserat mycket
tidigare, tog vi tillvara på det och det
resulterade i ett framträdande på
Torsdagscafe i december månad. Jag
fick så många uppskattande och berörda
människor som tackade oss efteråt.
Vi firade Gustav Adolf dagen och hade ett uppskattat besök av "Måndagskören"
under ledning av Lennart Johansson. Sen på uppmaning av en kund fick vi
inspiration att göra smällkarameller till julgransklädningen. Vi bakade också
pepparkakor som både avsmakades och hängdes upp som prydnader i granen.
Det här året blev det tyvärr inget luciatåg på avdelning under tidiga
morgontimmen.(vilket vi gjorde 2011 som var uppskattat, men vi kommer igen..)
Men det blev lucia i Lagunen och lussebulle på avdelningen.
Aret avslutades naturligtvis med jul och nyårsfirande i vanlig ordning, då vi försöker
göra det lite extra trevligt för alla kunder, anhöriga och oss som jobbar.

/Från engagerad personal på Sundsgården A genom aktivitetsombudet Ann-Marie.

