Lyst til å være

Hageassistent til vår
gartner Kristin for en uke?
Montebello sitt uteområdet har fått en
betydelig oppgradering de siste årene.
Vi etablert hovedterrassen, et veksthus,
en sansehage med urter og stauder og
mye ny beplantning. Alt har vært mulig
takket være gavemidler vi har fått som
vi er veldig takknemlig for.
Vår gartner Kristin har stått for utvikling
av disse prosjektene, og har ansvar for
vedlikehold. Ettersom hagen har utviklet
seg, har vedlikehold av hagen
økt betraktelig.

Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår.
Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere
kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike
oppgaver i hagen.
For 2019 er det planlagt tre prosjektuker for maksimalt seks deltakere
pr uke. Sammen med gartneren konkretiseres tiltakene underveis, de kan
for eks bestå av: Luke bed, beskjære busker, formere stauder og urter,
plukke avblomstringer o.s.v.

Dato prosjektuker:

Kursuke 20: ankomst 19. mai – avreise 24. mai
Kursuke 32: ankomst 11. august - avreise 16. august
Kursuke 38: ankomst 22. sept. - avreise 27. sept.

Praktisk informasjon om oppholdet
•
•
•
•

•
•

Hageprosjektet starter på mandag.
Det er ca. fire timers tilrettelagt aktivitet pr dag i hageanlegget, fordelt
over for- og ettermiddagen fra mandag til og med torsdag.
Tilbudet kan også legges til rette som et arbeidsrettet tiltak i samarbeid
med ditt NAV kontor om dette skulle være aktuelt for deg.
Du har mulighet til å bruke alle våre fasiliteter som varmtvannsbasseng,
treningssal, turstier o.s.v. Du kan også delta på kveldsunderholdning og
evt. fellesprogram etter avtale med kursleder.
Tiltaket og oppholdet hos oss vil ikke koste deg noe, men reiseutgiftene
må du dekke selv.
Du må være selvhjulpen til daglig.

Vi ber deg å sende oss en kort søknad, som inneholder følgende informasjon:
personopplysninger, kreftdiagnose, dato tidligere opphold hos MBS,
kort beskrivelse om din interesse for hage og hvorfor du ønsker å være
hageassistent for en uke.
Ta gjerne kontakt med Hilde Irene Aasen for mer informasjon. Send e-post til
hilde.irene.aasen@montebello-senteret.no eller ring på tlf 62 35 11 00.
Send søknad til hilde.irene.aasen@montebello-senteret.no eller send i post
til kurstedvegen 5, 2610 Mesnali.
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