Guldbröllopshemmet Program Vecka 52
Vecka 1

(2018)

och

(2019)

Mån 24, tis 25 & ons 26 december – Julafton, Juldagen &
Annandag jul
12:00 – 18:00 Extra festligt kring måltiderna.
Fin dukning och traditionsenlig julmat.
Samtliga plan
Fredag 28 december
18.00 – 19.00 Fredagsmys
Personalen ordnar en extra trivsam kvällsfika, med
något gott att äta & dricka.
Plats: Salongen, samtliga plan.
Måndag 31 december – Nyårsafton!
12.00 – 18.00 Extra festligt dukat vid måltiderna
Extra guldkant blir det denna dag, med festmat & fin
dukning. Nyårsstämning utlovas!
Torsdag 3 januari
11:15 – 12:15 Högläsning och samtal.
Intresserade boende inbjuds till denna före-lunchenstund.
Plats: Lilla matsalen plan 3
16:00 – 16:45 Vi spisar jazz.
Temacoachen tar med musikanläggning och spelar
önskelåtar. Vi lyssnar och samtalar.
Plats: Salongen, plan 2
18.00 – ca20.00 Trettondagsaftonsmusik & bubbel!
Temacoachen tar med ljudanläggning och spelar
trettondagsaftonsmusik, vi lyssnar & samtalar &
skålar i bubbel!
Plats: Salongen plan 1
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Fredag 4 januari
11.00 – 12.00 Kulturgrupp - högläsning
Gruppens deltagare möts kring högläsning – lyssnar
och samtalar. Temacoach Gunilla leder och guidar.
Plats: Lilla matsalen, plan 4
14.30 – ca17.00 Trettondagsaftonsmusik & bubbel!
Temacoachen tar med ljudanläggning och spelar
trettondagsaftonsmusik, vi lyssnar & skålar i bubbel!
När & var:
kl 14:30 i salongen plan 4
kl 15:15 i salongen plan 3
kl 16:00 i salongen plan 2
18.00 – 19.00 Fredagsmys
Personalen ordnar en extra trivsam kvällsfika, med
något gott att äta & dricka.
Plats: Salongen, samtliga plan.
Lördag 5 januari
14.30 – 16.30 Ungdomar på besök – ’guldkant’
Ungdomar genom Sthlm Stads projekt
Ungdomsbesök inom äldreomsorgen besöker oss,
och bjuder på lite guldkant – musiklyssning, spel,
högläsning, utevistelse, fika & samtal etc. Projektet
handhas av Ung Omsorg.
Plats: Gemensamma utrymmen på plan 1 och 2
Söndag 6 januari
14.30 – 16.30 Ungdomar på besök – ’guldkant’
Som ovan.
Plats: Gemensamma utrymmen på plan 3 och 4
Förutom schemalagda program händer det saker spontant varje dag i
hela huset; allt från promenader, musiklyssnande, gympapass, dans,
bakning, högläsning till det goda samtalet.

