Tirsdag 12. juni kl 11.00: Gudstjeneste Saltdal kirke m/kirkekaffe
Transport: Siv Unosen (rullestoltransport),
Sykehjemsbilen (Ikke rullestol), Pårørende,
Frivillige, Sykkel, Trilletur (ved pent vær)
Ansvarlig: Helene, Lars Erik (B), Roy Inge (F), Bente (C),
Andrea (G) og Berit M (E). (Ansvarlig for påmelding på
sin avdeling, koordinere transport, samt følge pasientene)

Torsdag 14. juni kl 11.00: Bingo på sykehjemmet
Kl 12.30: Møsbrømlefse på sykehjemmet
Ansvarlig: Ayna, Therese, Katrine (B), Mary (C), Heidi (E), Liv L. (F),
Felicity (G), Frivillige. (Følge pasientene, servering, Steking av lefsene)

Fredag 15. juni kl 11.00: Felles vaffelsteking på
sykehjemmet.
Ansvarlige: Helene, Therese, Evy U (B), Rachel (C), Jan
Gunnar (E), Mona H (F), Iljen (G). (Følge pasientene –
sammen med øvrige personal, steke, servere)

Mandag 18. juni kl 17.00: Pub-aften på Boyhekken m/kveldsmat
Transport: Siv Unosen (Rullestoltransport), HC Taxi
(Rullestoltransport), Sykehjemsbilen v/Behov, Trilletur
dersom pent vær)
Ansvarlig: Helene, Solveig, Rachel (B/C), Berit M (E,F,G),
Frivillige. (Påmelding, koordinere transport, følge pasientene)

Onsdag 20. juni kl 11.30: Rullator-/Rullestolløp,
Utkledning, Besøk av hester,kopplam, forfriskninger.

Ansvarlig: Therese, Ayna, Lene (B), Rachel (C), Anne Marthe
(E), Line (F), Mona R (G), Pårørende, Frivillige.
(Tilrettelegging, utkledning, følge pasienter – sammen med
øvrige ansatte) Det lages en løype med målgang. Oppmøte
ved hovedinngangen på sykehjemmet.

Fredag 22. juni kl 12.30: Sommerfest/Sankthansfeiring m/grilling og
musikk. Hagefest utenfor storstuen. Arr. Røde Kors - omsorg.
Ansvarlig: Røde kors, frivillige, Ayna, Therese, Lars Erik
(B), Hilde (C), Mariann (E), Rita (F), Ingunn (G).
(Tilrettelegge, følge pasientene sammen med øvrige
personal)

Aktivitetsuken arrangeres for 9. gang i år. Det er for å gjøre noe litt annet en
daglige rutiner. Personalet må legge til rette for at flest mulig får delta. Vi
samarbeider med Røde kors, pårørende og andre frivillige for å få en flott
aktivitetsuke. Pårørende til beboerne oppfordres til å delta 
Nina Forseth ved Saltdal Frivilligsentral stiller opp for oss og hjelper oss med
frivillige. Uten dem hadde vi ikke fått til dette. Røde Kors - Omsorg hjelper oss
også, og er ansvarlig for sommerfesten..

