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Kære Forældre

Velkommen tilbage efter ferien til gamle, såvel som 
nye, beboere på Elmehøjen. Vi er lige så stille gledet 
ind i rytmen igen. Nogle er tilbage på skolebænken, 
andre er begyndt på videregående uddannelser og 
så er der også en enkelt, som er påbegyndt arbejdet 
efter afsluttet uddannelse. Så der er masser af nyt at 
forholde sig til, men det afbalanceres af den trygge og 
velkendte rytme.

Den 17. juli blev det til en ‘smuttur’ til Rømø. Vi 
havde madpakker med og købte is på øen. Vi dyppede 
tæerne i det kolde Vesterhav, men en dukkert blev det 
altså ikke til.

Et par dage efter, kom Viktor på besøg, og blev hos os 
en uge. 

26. juli var der Sommerhøjskole i Ølsted, en fælles 
frokost indledte de 3 dage. Temaet var ‘udeliv’, og 
dagene blev derfor tilbragt dels i og omkring bålhyt-
ten, og dels i den omgivende natur. Humøret var højt, 
hænderne flittige og maden blev rigtig god – fuld af 
friskplukkede urter og nyopgravede og grøntsager. 
Der var så mange fine opgaver, hvor alle kan være 
med; holde gang i bålet, grave kartofler, gulerødder og 
rødbeder op, vaske og snitte grøntsager, hente kryd-
derurter på Sophiagård osv. Meningsfyldt og stem-

ningsfyldt er rammende ord for Sommerhøjskolens 
første afholdelse. Vi håber på det kan blive en årligt 
tilbagevendende begivenhed!

Den 28. drog Simon og Martin sammen med medar-
bejder Søren, samt et hold fra Sophiagård, på overle-
velsestur på Tåsinge. De sov i telte og sheltere, lavede 
mad på bål (og snobrød som blev lidt våde da det 
regnede), og var med til at tømme en rejeruse. Der var 
masser af krabber, en enkelt reje og to små fisk. De 
hyggede sig gevaldigt med at se på alle krabberne og 
hvordan de løb tilbage til vandet da baljen de var i blev 
vendt om. Dagen efter indtog de et godt morgenmåltid 
med grød, boller, te og saft, hvorefte lejren blev pakket 
sammen igen. Bussen blev kørt 5 km væk og så skulle 
vi finde den. Uden oppakning, men med kort i hånden 
for at finde vej, begav vi os afsted. Solen skinnede og 
der blev varmt, men vejen var enorm smuk og gik en 
del langs kysten. Som afslutning på turen syntes vi 
vi havde fortjent en is, så det fik vi. Derefter kørte vi 
til Ølsted og mødtes ved middagsmaden udenfor ved 
bålhytten med alle andre. Tak for en god tur!

 1. august tog de friske turen til Fuglezoo og Naturle-
gepladsen. Vi så papegøjer og alverdens andre fugle, 
men der var også kaniner, geder og kattekillinger. De 
unge mennesker nød i fulde drag at snakke og kæle 
med dyrene, det var en fornøjelse at se. Derefter 
spiste vi frokost i cafeen. Derefter smuttede de lige 
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hjemom Elmehøjen, hvor der knap så friske havde 
ladet op, og så drog alle afsted til Naturlegepladsen, 
hvor der blev brændt nogle kalorier af. For at slutte 
dagen af – og få styr på kaloriebalancen – tog de til 
Skovtrolden og fik en god is.

Sundet i Faaborg er et smukt naturområde. Den 4. 
august tog vi en gårtur rundt om søen i området, 
hvor det blandt andet var morsomt at iagttage folk 
vi mødte undervejs; nogle var i det stiveste festskrud 
– andre var klædt ud til sport. Så blev der leget på en 
træningsbane, som der ligger ved søen. Derefter gik 
turen til havnen i bussen, hvor fiskefileter og pommes 
frites blev spist i stormvejr under sorte skyer.  

Fredag den 5. var vi på tur til Ditlevsdal Bisonfarm, 
hvor vi kørte med traktor og vogn rundt på markerne 
og så på dyrene.

Om lørdagen nåede vi årets sidste forestilling af Klods 
Hans, som bliver spillet i Den Fynske Landsby. Det 
var et rigtig flot stykke med nogle fantastiske dygtige 
børn. Alle var fuldstændigt opslugte og der blev klap-
pet og grinet en masse. Alletiders tur!

8. august – først dag i det nye år – hvor vi traditionen 
tro indtager morgenmad på Midgård, sammen med et 

flertal af Ølsteds beboere. Meget hyggelig tradition og 
en rigtig god måde at få hilst på alle, og få skudt en ny 
sæson i gang på.

Lørdag 13 var en stille hjemmedag hvor vi så filmen 
‘Sommer i Tyrol’ og gnaskede popcorn. Nu er det dag-
ligdag igen med værksted og STU, så vi trængte alle til 
en rolig hyggedag.

Søndag den 14.  august  flyttede Gustav ind på Elme-
højen – far Stefan kom med boller, the og kaffe til alle. 
Et stort og varmt velkommen til Gustav, som iøvrigt 
opfører sig, som om han har boet her længe ;)

Den 19. august listede alle op på første sal, stadig 
iført nattøj og med blomster i hænderne, for at synge 
fødselsdagssang for Amalie, som denne dag blev 18 
år. Det er den skønneste måde at blive vækket på, og 
noget Amalie virkelig havde glædet sig til, så hun var 
lysvågen og klar til at blive lykønsket. Resten af dagen 
var også god – det er jo én lang fejring – og om efter-
middagen kom far og mor til  fødselsdagskage. STORT 
tillykke til Amalie! 
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21. august gik turen til Bjørnø, så vi kunne komme 
ned og besøge Carolines fødeø og hjem. Derfra gik 
turen til fods til en lavo, hvor maden blev indtaget. 
Derefter var der leg og hygge, og man kunne gå op på 
en udsigtstop og nyde den fantastisk smukke udsigt 
over det fynske øhav. Stemningen var i top, vejret var 
smukt, og høsten i gang. Så var det tid til en sodavand, 
inden vi fortsatte til stranden hvor der blev spist kage, 
soppet, badet og svømmet. Længere ude på vandet 

kunne man nyde synet af både, kajakroere og kitesur-
fere.  Vi takker Carolines forældre og alle deltagerne 
(45 ialt) for en meget vellykket udflugt.

23 august var der basarværksted. Vi takker for frem-
mødet og den gode stemning!

De bedste hilsener fra Alle os på Elmehøjen,
Mona

Der jammes!

Besøg fra 
Sophiagård

Musik undervisning i STU’en 
- bemærk de nye studerende!

Når havearbejde er sjovest.


