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Hände under maj 2019
Promenaderna med väntjänst var sista gångerna i maj
för i vår, promenaderna med OP-diakonigrupp
fortsätter till 14/6 på fredagar jämna veckor klockan
10:00. Håkan Isaksson var här och underhöll oss i
samarbete med hjärta till hjärta. Det har varit vårfester
och utflykter på grupper se kort på instagram
Klosterbacken. Maj månad avslutades med ur farmors
piano album med Robert Goode som spelade sånger
på piano som vi kände igen.

Följ oss gärna på Instagram: klosterbacken

Händer under juni, juli, augusti

Elisabeth Sandberg från Vuxenskolan kommer på
Onsdagar och har lässtund med de boende som
önskar, se anslag på grupperna om vilka tider som
gäller.
Elisabeth har semester vecka 30-35

6/6 Nationaldagen något gott till kaffet
8/6 promenad med OP-diakonigrupp samling på
Grupp 1-2 och 5-6 klockan 10:00
15/6 Andakt med Betania klockan 10:30 på nedre plan
Från vecka 25 varje tisdag och fredag klockan 14:00
Musik från medborgarskolan vid fint väder på
uteplatsen mellan grupp 2 och grupp 3 vid fontänen,
Vid regn på grupp 2
20/6 Andakt med OP-kyrkan klockan 14:30 nedre plan
21/6 Nerika folkdansgille kommer och dansar för oss
klockan 11:30 i parken. Till kaffet på
eftermiddagen tårta.
10/8 Andakt med Betania klockan 10:30 övre plan
21/8 Grillfest med tema folkpark, underhållning
Christer och Christina Folkesson klockan 17:00
i parken för boende och anhöriga. Biljetter för
anhöriga köps för 50 kronor innan 12/8 av
administration på nedre plan.
Tänk på värmen sommaren 2018 och om möjligt köp
fläktar till era anhöriga till deras rum

Örebro kommun
Vård och omsorg
orebro.se/klosterbacken

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.
Tindras semester se anslag på grupperna

Synpunkter och klagomål kontakta enhetschefer:
Kontakt uppgifter
Annelie Johansson
019-214779
annelie.b.johansson@orebro.se
Gina Axelsson

019-214769
gina.axelsson@orebro.se

