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Internt nyhetsbrev från
Klosterbacken.
Nyhetsbrev för April
2019
Hände under mars 2019
Andakt med Författare Margareta Fritz och Illustratör
Ewa Carlsson var här och berättade om och visade
bilder från sin bok : När grisen Nisse kom till skolan. Vi
spelade bingo och vi hade ett omtyckt besök av
Gilleskören som sjöng sånger som vi kunde sjunga med
i. Vi har haft det andra anhörig cafét. Vi har sått tomat
och tagetes fröer till sommaren.

25/4 Välkommen på anhörig café klockan 14:00 i
Aktivitetsrummet, säg gärna till på grupperna
Om du kommer någon dag innan.
26/4 Promenad/samtal med väntjänst klockan 10:00
Samling på grupp 1-2 och 5-6.
30/4 Valborgsfirande i parken klockan 10:30 vårtal och
Vi sjunger vårsånger tillsammans, korv och bröd
Serveras.

Händer under April
4/4 Kafferep klockan 14:00 på alla grupper för de
boende med bröd skänkt av hotell Clarion.
5/4 Promenad/samtal med OP-diakongrupp samling
på grupp 1-2 och grupp 5-6
Promenad/samtal med väntjänst samling på
grupp 3-4 och grupp 7-8.
5/4 Sista anmälningsdag till grupperna om deltagande
Vid anhörigkväll 11/4 klockan 17:30 på
Hasselbacken.
8/4 Konstlåda med konstverk av Johan Ledung
Klockan 10:00 samling på grupp 5 cider och snittar
serveras till de boende.
10/4 Bingo klockan 10:00 vi träffas på grupp 5
11/4 Välkommen på Anhörigkväll klockan 17:30 på
Café Hasselbacken.
12/4 Promenad /samtal med väntjänst samling på
Grupp 1-2 och grupp 5-6.
13/4 Andakt med Betania klockan 10:30 på nedre plan
16/4 Vi målar våra egna tavlor välkommen till grupp 5
Klockan 10:00 övre plan och klockan 11:00 nedre
plan.
17/4 Barn från förskolan Villekulla kommer och sjunger
för oss klockan 10:00 övre plan och klockan 10:30
nedre plan.
18/4 Andakt med OP-kyrkan klockan 14:30 på nedre
plan.
20/4 Påskafton något gott till kaffet.
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Tindra Svanberg från Medborgarskolan kommer på
Måndagar:
Klockan 14:00-14:30 grupp 5-6
Klockan 14:40-15:10 grupp 3-4
Torsdagar:
Klockan 10:00-10:30 grupp 1-2.
Elisabeth Sandberg från Vuxenskolan kommer på
Onsdagar och har lässtund med de boende som
önskar, se anslag på grupperna om vilka tider som
gäller.
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