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Kære forældre og pårørende

    Bedst som den kom er den nu på retur. Den danske sommer. Vi har nydt varmen
og lyset og håber vi er klar til den mørke og lidt koldere tid. Medarbejderene er
blevet rustet gennem nogle pædagogiske dage og alle beboernes uldundertøj er
blevet gennemgået for slid og mangler. Høsten er ved at være i hus og huset er ved
det gamle.

Siden sidst:   Den 30. august,  en lun sensommeraften,  sad vi  ude og nød en kop the,
medens Mikkel,  Morten og Daniel fik en tur på Allans motorcykel.  Den 6. september
dansede vi folkedans, ligeledes udenfor. Den 8. var der frisørtur for pigerne samt Mikkel
og Peter. Om aftenen kom Jytte og afholdt Neglelak-kursus for  for pigerne, uden Mikkel
og Peter.  Dagen derpå var der høstfest med dans,  leg,  kage,  hestevognstur og meget
andet. Lørdag den 10. drog vi til LEVUK-festival i Hillerød. En lille musikfestival hvor
Alberte, Fallulah og et lokalt beboerband optrådte. Næstedag gik vi en skovtur, spiste
Indisk  mad  og  så  en  film  sammen  i  stuen.  Den 13.  Dansede  vi  folkedans  og  der  var
basararbejdsaften på Elmehøjen, stor tak til de fremmødte. Den 14. var vejret så fint, at vi
kørte til stranden efter arbejde og grillede rejer og pølser medens solen gik ned og månen
stod op. Fredag den 16. var vi på Elmehøjen og så klovnen Taipe, det var hylende sjovt.
Om lørdagen var vi til gymnastik, købte mad med hjem fra Indian Classic og så Bambi i
hjemmebiografen. Næstedag hyggede vi og Morten, Berit og Eva-Ditte var på keramik
kursus.  Den  20.  havde  vi  beboermøde.  Den  21,  var  vi  på  Egeskovmarked.  Den  22.
fejrede vi sørens fødselsdag med lækker mad, dessert, sang og musik.
 Jeg  skal  oplyse  om  forældremøde  den  28.  september  kl.  18.30.  Det  bliver  med  en
overraskelses optakt fremført af beboerne. 
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