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Kære forældre og pårørende
Endelig kom sommeren og vi håber alle har haft en god ferie. Vi er kommet godt i
gang med nyt skema, nye kontaktpersoner og to nye medarbejdere. Vi har fået
Sanne som primært er i textil værkstedet og Henrik i landbruget. Samtidigt må vi
sige farvel til Signe og Heidi som har fungeret i vikar stillinger, heldigvis forsvinder
de ikke helt, men bliver som tilkalde vikarer og dels lidt faste timer.
Sophiagård har også fået ny hjemmeside www.sophiagaard.dk , jeg har dog ikke
fået log-in adgang, så nyhedsbrevet bliver i papirform denne gang.
Siden sidst: Den 7. august, lige før opstart, var vi på tur til Egeskov Slot. Så deres
museer, prøvede forlystelserne og spiste Italiensk frokost. Den 9. fejrede vi Morten og

Kristines fødselsdag med lammefilet, ovnbagte rodfrugter og islagkage, selvfølgelig også
sang og musik. Den 1. var vi til orgel koncert i Sct. Nicolai kirke i Svendborg. Bagefter

gik vi tur og spiste frokost og is på Rantzausminde havn. Til aften fik vi mad fra Indian

Classic i Dalum. Søndag den 14. hyggede vi hjemme på Sophiagård , vi gik gennem
skoven til købmanden og lavede Lasagne til aftensmad. Den 17. hyggede Kristine, Mikkel

og Søren på Sophiagård med Signe medens de andre var på tur til Frøbjerg Bavnehøj.
Den 18. var fodplejen Jytte på besøg. Den 19. var Morten, Mikkel og Eva-Ditte med
Ad en tur til Fåborg havn. Den 21. var der så den årlige forældre-udflugt som i (gen) år,

var ved Skovsgård gods. Vi havde fint vejr og en rigtig hygge dag. Den 23. var der basar-

værksteds aften på Elmehøjen, vi takker de fremmødte. Sophiagårds beboere var i
kongenshave i Odense til Rock-festival, alle hyggede sig gevaldigt. Den 24. tog vi til

Damsbo strand hvor vi grilled vores aftensmad, pølser og majs. Henrik og alle drengene
var ude at bade.

Jeg skal oplyse om forældremøde den 28. september kl. 18.30. Det bliver med en

musikalsk optakt fremført af beboerne.

