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Kære forældre
I sidste måned fortalte vi, at vi havde haft besøg af
Cecilie i en uge; i en slags praktik eller ‘forsmag’
på Elmehøjen. I denne måned kan vi så fortælle, at
Cecilie er flyttet ind (på Amalies ‘gamle’ værelse) – og
vi byder hermed et stort og hjerteligt velkommen til
hende, og også til hendes forældre Jane og Peter!

ditto. Det blev det heldigvis ikke mindre hyggeligt
af. Smukke bivokslys (produceret på eget værksted,
selvfølgelig) blev tændt, skønne sange fra den danske
sangskat sunget, og derudover også lidt godt til ganen.
Vi tror bestemt en ny og dejlig tradition på Sophia
gård – Elmehøjen er født.

Med indgangen til februar måned startede aften
skolen på en ny sæson. Det er herligt at have mulig
hed for at vælge diverse kunstneriske og kreative sy
sler, og derudover vældig praktisk, at det hele foregår
lige på den anden side af vejen.
Dagen efter var det som bekendt kyndelmisse, som
blev fejret med en lysfest i samvær med folkene fra
Sophiagård.
Når Kyndelmisse knude
som vil tude
holder derude
med sine stude
og ryster sine klude,
da er den halve vinter ude.
Planen var oprindeligt et udendørs arrangement ved
vores lille sø, men kyndelmisse rystede sine klude i
en sådan grad, at disse måtte ændres til et indendørs

Fredag den 5. havde vi bestilt bord til middag på Kul
turhuset i Odense. Kl. 18 indtog vi glade og forvent
ningsfulde bordene på Café Klare. Vi fik dagens ret
som bestod af kylling i butterdej, brød og pastasalat.
Der blev også lige plads til en is til dessert. Det var dog
lidt svært for nogle at sidde stille mens den skulle ind
tages, for næsten i det samme blev discoteket åbnet.
Der gik ikke mange minutter, førend vores borde stod
tomme – for mere danseglade unge mennesker skal
man vist lede længe efter. Det var en stor fornøjelse
at se dem boltre sig på dansegulvet, ikke mindst den
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opfindsomhed de lagde for dagen derude. Vi kan godt
prale af, at vi på Elmehøjen har nogle af de sejeste
‘moves’!, De unges begejstring med aftenen var også
stor, det er helt afgjort noget vi skal gøre igen.
Denne aften blev det aftalt, at Cecilie blev hjemme
sammen med Bettina (vikar), de havde en rigtig hyg
gelig aften med dejlig mad og X-faktor. Nu vi kender
Cecilie lidt bedre – og vice versa – er der heller ingen
tvivl om, at hun bestemt skal med næste gang – hun
er nemlig lige så glad for fest og ballade som alle os
andre!

af fastelavnssange, slå-katten-af-tønden og gode
slikposer.
Resten af dagen gik med madlavning (hjemmelavet
hønsekødssuppe), diverse spil, snak, lidt fastelavns
klip samt besøg af Simons forældre. Alt i alt en dejlig
dag som afslutning på en weekend med masser af
oplevelser og festligheder.
Tirsdag den 9. var der atter korsang på Midgård. Vores
gode musiklærer Anne Marie Høst står også for disse
aftener, som altid er en stor succes. En skøn måde for
alle vore unge mennesker at mødes på. Det er et åbent
arrangement, som man ikke tilmelder sig fast, men
hvor man blot møder op når man har lyst.

Om lørdagen havde vi en hyggelig hjemmedag, med
klipning af fastelavnspynt og Ramasjan på TV. Dan
sebenene fra aftenen før blev dog også motioneret;
både gå- og cykeltur blev det til rundt i lokalområdet.
Februar starter som bekendt med F – og det gør fest
og fastelavn også. Dagen efter holdt Ølsted by sin år
lige fastelavnsfest. Efter morgenmadet var det derfor
straks tid til at komme i udklædningstøjet. Festen
begyndte kl. 10, og det var en meget fin udklædt flok
der gik gennem byen den morgen herfra. Sheila,
Natasja, Christian, Frederik, Amalie og Cecilie drog
forventningsfulde afsted, hvorimod Martin, Simon
og Caroline ville hellere blive tilbage på Elmehøjen
og hygge. Det var en sjov fastelavnsfest med masser
Elmehøjens nyhedsbrev februar 2016

Fredag den 26. februar havde Midgårds bageri invite
ret til den årlige Forårscafé. De havde bagt en masse
smukt pyntede kager – der ud over at være økologiske
– også smager utroligt dejligt.

Den 10. var det Martins fødselsdag, han er nu ef
terhånden en rigtig ung mand. Vi ønsker Martin et
STORT TILLYKKE med de 17 år, fra alle os på Elme
højen.
Om lørdagen var der Melodi grand prix på TV – og
det vil de fleste meget nødig gå glip af – så denne aften
stod i popmusikkens tegn.

Her demonstrerer vor bagerjomfru Pia, hvorledes man kværner mel på vores nye melkværn . Den er så avanceret, at den
også kan lave flager - så nu er havregrød såvel som brød ikke
kun friskbagt - men også friskmalet !

Søndag den 14. var en stille og rolig dag, der bød på en
god gåtur i Ølsted og omegn.
Lørdag den 20. februar var vi til Multisport. Til de, der
ikke måtte vide det, kan vi fortælle, at det foregår i en
af de store sale i Odense Idrætspark. Der er adskille
lige kæmpestore trampoliner, særlige ‘bløde’ løbe
baner, store skumgummi madrasser, et bassin fyldt
med skumgummi-puder, samt masser af gulvplads
til forskellig leg og sport. Der er en god blanding af
organiserede aktiviteter og ‘fri leg’, hvor alle kan lave
det de synes er mest sjovt.
Om søndagen var der hyggedag på Elmehøjen. Hele
huset var ude på en gåtur efter morgenmaden, og
efter middag var der MGP i stuen. Dog valgte Amalie
og Christian at hjælpe med at samle Amalies nye skab
i stedet.

Et glimt fra IT-undervisningen i STU’en.

Og hermed ønsker vi alle en dejlig og fredfyldt påske
– på gensyn igen mandag/tirsdagen efter.
De bedste hilsener, på vegne af hele Elmehøjen, Mona
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