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Månadsbrev juli från Duvbopark
Det har varit riktigt
varmt under stora
delar av juni och juli
och vi har bjudit alla
på extra mycket att
dricka!
Dessa bål njöt vi av
när vi hade en
utevistelse i
Klosterträdgården
med musik,
vattenmelon, glass och
kalla fotbad

Entrén

Nu är entrén rökfri och inbjudande med nya blommor. Nu kan alla trivas!
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Aktiviteter

Här på Duvbopark gör vi allt för att våra aktiviteter
ska fortsätta som vanligt samtidigt som vi förhåller
oss till riktlinjer om social distansering.
Vi passar på att fira det mesta och i torsdags firade
vi varmkorvens dag utomhus!

Vi fortsätter med onlineaktiviter så de som vill kan vara med - bingo, hjärngympa och
musikquiz – utan att vihar samlingar med de som bor på olika våningar. I dessa tider
är det kreativiteten som skapar möjligheter

Balkongunderhållning
Dans och musik sprider så mycket glädje
och bryter av vardagen på ett härligt glatt
sätt.
När vädret tilllätt hadde vi
balkongunderhållning med både
musikanter, sångaren och dansare från
kulturcentret i Hallonbergen.

Midsommarfirande på Duvbopark
Midsommar firades i år enligt vår tradition
torsdagen (en dag i förväg) den 18 juni.
Dagen innan kläddes stången, med hjälp av
våra fantastika serviceassistenter, i spöregn!

Regnet påverkade inte resultatet (stången blev jättefin) och dagen
efter firade vi med strålande sol och sommarvärme.

Utevistelse med sommarkonsert, glass, bål och svalkande fotbad
Sommarkonsert med entusiastiska
musikanter som vid det här laget har lärt
känna många av våra boende. Jazz,
klassisk och traditionella visor sjöngs och
spelades i klosterträdgården. Eftersom
det var så varmt hade vi köpt in fotbad
med handukar till alla som ville doppa
sina fötter i ett svalt fotbad medan vi
drack bål och åt en isglass. En enorm
härlig och uppskattat eftermiddag!

Paret firar 65 års dagen tillsammans på vårt korttidsboende
En speciell dag för detta paret som firades av vår personal! Så trevligt att få vara
med på denna dag då personalen såg till att det blev en fin dag trots att Corona som
ställer till det så besök inte kan tas emot.
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