Fredag
11.00
12.00
15.00
17.00
18.30
20.00

Lördag
8.00-9.30
9.30
10.00
10.15
11.00
12.00
15.00
17.00
19.00

Söndag
8.00-10.00
11.00
12:00
15.00
17.00
19.00

Ankomst och inkvartering
Lunch
Eftermiddagskaffe med sång o musik
Kvällsmat
Krocket, kubb, schack mm, en utekväll i trädgården
Aftonbön
Kvällsfika

Frukost
Morgonbön
Hälsostund
Bibelsamtal, tidningsläsning, spel, promenad mm
Pyssel för den som vill skapa något
Lunch
Eftermiddagskaffe med gäst som berättar
Kvällsmat
Aftonbön
Kvällsfika

Frukost
Högmässa
Lunch
Eftermiddagskaffe, tipspromenad
Kvällsmat
Samling runt lägerelden och korvgrillning
Aftonbön

Måndag
8.00-9.30
9.30
10.00
10.15
11.00
12.00
15.00
17.30
18.00

Frukost
Morgonbön
Hälsostund
Bibelsamtal, tidningsläsning, spel, promenad mm
Pyssel för den som vill skapa något
Lunch
Eftermiddagskaffe, tipspromenad
Ljusandakt
Festkväll med god mat o musik

Tisdag
8.00-10.00
11.00
12.00
14.00

Frukost
Gudstjänst
Lunch
Gemenskapsveckan avslutas

Stiftsgården Tallnäs 2019-02-22

Gemenskapsvecka på Stiftsgården Tallnäs sommaren 2019
Hej alla ni som varit med om gemenskapsvecka på Stiftsgården Tallnäs och alla ni
nya gäster som funderar på att komma hit sommaren 2019. Våren är faktiskt på väg
även om vi har haft vinter nu och vi kan börja att tänka på vår sommarsemester. Ta
dig en titt på folderns baksida och dröm dig tillbaka till värme och gemenskap.
I år har vi gemenskapsvecka 5 – 9 juli.
Under våra gemenskapsdagar får vi härliga naturupplevelser med förhoppningsvis
mycket sol. Då kan vi ta oss en kaffestund ute i trädgården under träden samtidigt
som vi får ett givande samtal eller högläsning. För den som vill och kan tar vi
promenader i omgivningarna. Vill du bada eller plaska med tårna i sjön så går det
också bra.
Välkomna!
önskar alla vi som arbetar på Stiftsgården Tallnäs
genom
Jenny Johansson

Gemenskapsvecka 5 – 9 juli 2019
Den 5 – 9 juli med fem dagar och fyra övernattningar välkomnar vi gäster med olika
hjälpbehov. Vi har en större medarbetarskara till hjälp för er gäster. Möjlighet till larm
på rummet och nattlig hjälp finns. Många skall ha möjlighet att komma hit.
Under gemenskapsveckan tar vi emot seniorer med olika behov allt ifrån de som
klarar sig helt själva till de med lättare handikapp. Ta kontakt med din församling eller
den Lions klubb som finns i din närhet och hör efter om det finns möjlighet till bidrag
för gemenskapsveckan. Varje församling och Lions klubb har olika bestämmelser.
Gästernas hjälpbehov
På Stiftsgården Tallnäs har vi möjlighet att ta emot dig som har ett hjälpbehov men
gården är inte utrustad som ett serviceboende. Vi har larm på rummen under 11 – 15
juli och även gott om personal dessa dagar. Vi hjälper till med förflyttningar, både
ledsagning och att köra rullstolar, hygien, sänggående och uppstigning, servera mat
mm. Bland den personal som arbetar är någon sjuksköterska som också kan vara
ansvarig för utdelandet av medicin, omläggningar och injektioner. Berätta därför noga
i din behovsbeskrivning vad du behöver hjälp med.
Sommaren 2019
Vi ser fram mot sommarens viktiga och fina dagar. Antalet platser är begränsat. De
först inkomna prioriteras.
Gemenskapsvecka

5 – 9 juli 2019
20 platser för gäster med visst hjälpbehov
Pris 5 200:- per person i enkelrum
Pris 4 800:- per person för plats i dubbelrum

Avgiften faktureras till angiven adress direkt efter gemenskapsveckan.
På baksidan av denna inbjudan hittar ni preliminärt program för Gemenskapsveckan.
Vissa ändringar kan förekomma.

Anmälan av gäster
Senast den 1 juni vill vi ha de ifyllda anmälningsblanketterna. Genom dessa får vi
nödvändig information om våra gäster för att kunna hjälpa er på bästa sätt. Det är
viktigt att blanketten om vårdbehov och hjälpmedel fylls i noggrant. Vi måste ha
tillräcklig information om den personliga omvårdnaden så att vår sommarpersonal
kan ge en god omvårdnad. Vi går noga igenom dessa listor tillsammans med
ansvarig personal och i mån av osäkerhet kommer vi att kontakta er. Ni är naturligtvis
mycket välkomna att ta kontakt med oss om det finns osäkerhet i arbetet att välja ut
gäster. Anmälan är bindande. Avanmälan kan ske till Stiftsgården Tallnäs
tel 0370-720 50 senast den 1 juni, därefter tas viss avgift ut.
Välkomstbrev
I mitten av juni skickar vi ut ett välkomstbrev till er som skall komma hit. Ni får
information om tider, utrustningslista mm. Kontaktpersonen, om sådan är angiven, får
samtidigt samma information.
Resor
Gästen har ansvar för att resan till och från Tallnäs är ordnad, men får ni er vistelse
betald av församling eller Lions klubb så samordnar också de resan.
Övriga upplysningar
Stiftsgården Tallnäs, 0370-72050

