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Kære forældre og pårørende

    Vejret viste sig fra sin gode side og det gjorde vi også i vores haveuger. Vejret
fortsætter, men det gør kollega Hanne ikke, hun har valgt at lade sig pensionere.

Siden sidst: Den 27. maj var vi inviteret til Discofest på Midgård. Vi fik  hotdogs
og popcorn og dansede til lystig musik. Dagen derpå var vi først til sommermarked
på Lindved skolen, hvor vi prøvede sømbræt, flødebollemaskine og dåsekast. Vi
spiste pizza, kage og boller og købte dvd´er mm på loppemarkedet. Bagefter kørte
vi til Lundeborg, hvor vi gik ved stranden, grillede vores aftensmad, fik en isvaffel og
Daniel og Lone var en tur i vandet. Næste dag lavede vi morgenbrunch, drog til
Bøgebjerg strand, hvor vi gik ved vandet og i skoven. Vi mødte Jette og hendes
mand,  Søren  og  så  en  død  snog  på  næsten  3  meter.  Hjemme  fik  vi  Pizza  til
aftensmad.  Den  31.  var  vi  til  majfest  i  specialklasserne,  her  dansede  vi  om
majstangen, sang sange og spiste en masse lækker kage. Den 3. juni var Ditte,
Line og Berit på Marjatta, hvor de så Magnus opfører Eurytmi på scenen. Den
4. og 5. var det weekend 2 og kun 3 beboere var her,  der blev hygget og turet
rundt, bla. et besøg hos John. Den 9. var vi på Sølundfestival.  Vi hyggede os,
hørte musik, dansede og spiste. Vi var afsted i 3 hold, som kørte hjem forskudt af
hinanden. Næste dag var der fernisering på vores aftenskole SUK, hvor der blev
vist tegninger og malerier fra den forgangne periode. Den 11. var der flere ture,
hvor den ene gik til Herta i Jylland.  Dagen der på var vi på tur til Fåborg. Vi gik
langs Langelinie til ”Klinten” hvor vi fik is. Den 14. var der basar-arbejds aften, vi
takker for fremmødet og husk, vi traktere til sådanne arrangementer. Den 16. holdt
Line sin fødselsdag og dagen der på Berit hjemme hos sin mor i Nr. Søby.

Jeg skal informere om, at den 21. august er der fælles forældre udflugt.  God sommer.

NYHEDSBREV   SOPHIAGÅRD

Daniel ved sin fødselsdag 
den 22. maj


