Malens trygghetsboende
Vången
Augusti
När jag skrev förra infobladet hade vi inte många grader i luften och just idag är
det också ganska svalt men vi har haft fantastiska dagar och fler kommer säkert!
Första veckan i augusti är jag åter på vift en runda så den onsdagen går jag inte
att nå men sen kör vi på med lite trevligheter.
Vi startar upp vår grill på uteplatsen den 14/8. Du tar själv med dig och ansvarar
för det du vill lägga på grillen. Jag fixar potatissallad och grönt samt alkoholfri
dryck. Kom ihåg att anmäla dig på lista i lokalen senast måndag 12/8.
Veckan därpå blir det åter en miniturnering med kubbspel och vi håller till på vår
gräsmatta mellan äppelträden. Vill du inte spela själv så får du gärna vara med
som hejarklack!
Augusti avslutas med en skaldjursfest den 28/8. Vi startar själva festligheterna
kl 17 men jag behöver hjälp med förberedelserna innan t ex duka, skära sallad
och liknande. Vi gör som tidigare år; du tar med dig de skaldjur du tycker om samt
eventuellt snaps/vin/starköl. På buffé finns ostpaj, smör, bröd, ost o dyl. Anmälan
senast måndag 26 augusti. Pris 40 kr.
Välkomna!

Jessica

Trygghetsvärd Jessica Hall
Onsdagar mobil 070-972 80 37. Övrig tid Båstadhems växel 0431-750 30
Mail jessica.hall@aldrepedagogen.se

Aktivitetsutbud augusti 2019 Vångavägen 10 A B C

Tor 1 aug

13:30

Boule

Mån 5 aug

13:30

Canasta på Vången

Ons 7 aug
Tor 8 aug

Trygghetsvärd ledig. Ingen planerad aktivitet.
13:30

Boule

Mån 12 aug 13:30

Canasta på Vången

Ons 14 aug 13:00

Grillen igång på vår uteplats.
Ta med eget att grilla, övrigt finns på plats.
Anmälan senast måndag 12 augusti.

Tor 15 aug

14:00-16:00

Onsdagsfika med trygghetsvärd

13:30

Boule

Mån 19 aug 13:30

Canasta på Vången

Ons 21 aug 13:00

Åter chans att bli drottning/kung av kubb

Tor 22 aug

14:00-16:00

Onsdagsfika med trygghetsvärd

13:30

Boule

Mån 26 aug 13:30

Canasta på Vången

Ons 28 aug 14:00

Festförberedelser

17:00

Skaldjursfest på Vången
Anmälan senast måndag 26 augusti.
Ta med skaldjur du önskar samt ev stark dryck.
Övriga tillbehör finns. 40 kr.

Tor 29 aug

13:30

Boule

I samverkan med

