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Kære forældre og pårørende

    Så blev det endelig forår og det holdt op med at sne. Vi har benyttet tøbruddet
til to have uger hvor alle værksteder er ude og ordne haven. Fint bliver det.

Siden sidst: Weekenden den 23 – 24 april var Søren og Heidi i Fåborg, så på
loppemarked, var på café, spiste is og kikkede skibe i Falsled havn. Den 26 havde
vi års- og forældremøde, vi takker for fremmøde og god ro og orden. Den 29. var
der  indflytter-party  på  Berits  nye  værelse  med  popcorn,  sodavand  og  dans.
Midgård fold også party samme aften, hvor få deltog. Den 30. havde vi afslutning
med gymnastik holdet, vi så optagelse fra opvisningen, lavede selv lidt gymnastik og
hyggede ellers igennem med grillpølser, sodavand og kage. Alle fik et diplom for
deltagelse på lørdagsholdet.  Søndag den 1.  maj  var vi  på tur til  Stige ø som i
dagens anledning havde åbnet ishuset, vi købte is og gik en dejlig tur. På hjemvejen
købte vi Indisk-take-away i Dalum, som vi nød hjemme. Den 2. maj flyttede Daniel
ind på Sophiagård. Dagen efter havde vi folkedans som Daniel nød i fulde drag.
Den 7. gik vi gennem skoven til stranden og langs stranden ved Damsbo. Hjemme
grillede vi  pølser,  spiste og drak cola medens vi  så optakt til  melodi  grand prix.
Dagen  derpå  Cyklede  Mikkel,  Søren,  Heidi,  Daniel,  Helle  og  Magnus  til
Brydegård  strand  med  madpakker,  medens  Line,  Ditte,  Kristine,  Morten  og
Louise var på gåtur i Svanninge bakker. Hjemme lavede vi lækker mad. Den 10.
dansede  vi  folkedans.  Næste  aften  var  vi  på  tur  ved  Damsbo  strand  med
aftensmad. Den 13. drog vi på aftentur til Fåborg havn og fik is. Den 14. havde vi
en  stille  dag  med  indkøb,  stor  tre  retters  menu  og  så  melodi  grand  prix  med
lørdagsslik.  Søndag den 15.  maj  var  vi  i  Broby kirke  til  Pinse-gudstjeneste  og
barnedåb.  Senere gik tur  ved Odense å og bragte mad med hjem fra  Tortilla
Flats. Fra mandag den 16. har vi haft have-uge.
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