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Kære forældre og pårørende
En stille Høstlig brusen, efteråret er over os og basarens travlhed er ved at
melde sig. Der er ting som skal gøres færdige og ting som skal startes op. Julespil,
konfekt og knas, den sidste høst og julerengøring. Der er liv og aktivitet på
Sophiagård.
Siden sidste hjemrejse weekend som var den 24. - 25 september. Der var Heidi og Line

her, vi var på Valdemar slot og en tur til Lundeborg. Den 26. var vi til Michaelsfest på

Elmehøjen med oplæsning, musik, kor, eurytmi, fællessang og stort kagebord. Den 30. var
der Disco-fest på Midgård. Dagen der på sov vi længe, var til gymnastik og hyggede
hjemme med god mad, far til fire i hjemmebiografen og slik, chips og cola. Næste dag drog

vi til Middelfart. Berit besøgte sin fars gravsted og vi alle spiste på café Razz, bagefter gik

vi en lang tur langs vandet og under Lillebæltsbroen. Den 7. holdt vi fredags-hygge med
far til fire. Næste dag var vi til gymnastik og hyggede os ellers på Sophiagård med Chilli

con carne, is, far til fire, slik, chips og cola. Om søndagen gik vi tur i Fåborg, kørte derefter
til Svendborg hvor vi spiste frokost Under uret. Den 13. var vi til Syng dig glad fest på

Audonicon i Skanderborg. En kæmpe fest med optræden, fællessang, kagebord og
Discotek. Den 14. fredags hyggede vi med film, popcorn og frisk æblemost. Den 15.
havde vi en stille dag med gymnastik og hjemmelavet pizza. Den 16. var vi til høstmarked på

Tornsbjerggård i Jylland, vi fik hilst på Mikkel Beck, spist, sunget og hygget os. Den 18.

oktober indfriede Søren sin fødselsdagsgave, en veteran togtur sammen med Morten og
Kristian fra Elmehøjen. På gensyn til arbejdsdag og julefrokost den 5. november.

