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I år blev der ret enstemmigt vedtaget, at det var
‘Nissebanden i Grønland’ der skulle ses – og genses.
Og den 1. december var det en glad flok, der satte sig
til rette med popcorn og kakao for at se det første
afsnit.
Lørdag den 3. stod på rendyrket julehygge. Først
var vi på tur til Højbyhus, det hyggelige økologiske
julemarked. Der så vi på boder, fik kakao og spiste
pølser og meget varm suppe. Om eftermiddagen så vi
Findus og Peddersens julefilm og efter aftensmaden
Nissebanden med popcorn. Det var en rigtig god og
hyggelig dag.

til julefrokost. Efter aftensmad tog en stor gruppe
til Egeskov slot for at se et fantastisk lysshow. Hele
parken var oplyst på kunstnerisk vis, og selve showet
blev vist med slottet som lærred. Det var superflot –
og også lidt skræmmende – især da de fik slottet til at
se ud, som stod det i brand.
Om søndagen var der nogle, som var trætte efter gårsdagens lange dag (det blev sent med turen til slottet)
og de havde brug for at sove længe. De morgenfriske
drog til formiddagsgudstjeneste i Nørre Lyndelse Kirke. Det var en speciel gudstjeneste med De 9 læsninger, hvorimellem der var korsang ved Lindvedkoret

Om søndagen havde Amalie inviteret sin plejemor
Bente på besøg, samt hendes datter Christina og dennes familie. De havde deres lille datter med, på kun
7 uger, og sådan en yndig lille skabning kunne ingen
stå for! Amalie havde bagt småkager og lavet kaffe, og
dækket bord i stuen til gæsterne. Der blev også tid til
en lille gåtur til Sophiagård for at beundre en anden
lille nyfødt, en af køerne derovre havde nemlig fået en
kalv. Og den var også rigtig yndig.
Den 10. december, om morgenen, lavede vi lækker
morgenmad, og dækkede bord i køkkenet (der er en
helt særlig hygge over at spise dernede – ligesom i
tv-serien Matador). Alle sov til de vågnede af sig selv,
og så var der morgenmad og varm te klar til dem.
Skønt med lidt forkælelse! Sheila og Helena hentede
æbler fra garagen og lavede æblesaft på tutti-frutti’en.
Sødet med honning blev det den fineste drik. Pia
tog til Midgård som havde Haderuplund på besøg
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og strygeorkester. Vi fik også selv lov at synge med på
nogle af de kendte salmer. Det var virkelig en skøn oplevelse med inderlig julestemning, og vi kunne mærke
på hjemturen, at der var engle med i bilerne.
Om eftermiddagen havde vi julehygge i stuen, med
hjemmelavet glögg og hjemmebagte småkager. Endnu
en dejlig advents søndag.
Den 13. var der korsang på Midgård, som altid under
Anne Marie Høsts kyndige vejledning.
Lørdag den 17. Fin og meget stille dag på Elmehøjen.
Om formiddagen var der køre- og gåtur under åben
himmel. Eftermiddagen gik med at se dagens afsnit
af Nissebanden og gøre sig klar til om aftenen, hvor vi
skulle til Jubilæumsfest i Motion og Fritid. Vi nød en
aften med træning (med Mads og Kasper), lagkage og
som afslutning et klovne-show, som var meget morsomt. Trætte og mætte af oplevelser blev alle puttet
en smule sent.

Den 19. spillede medarbejderne fra Midgård det
årlige Paradispil på Elmehøjen, hvor også folkene fra
Sophiagård, og Midgård selv, kom som publikum. Det
er dels et syngespil, og dels replikker fremsagt på vers.
Og som man nok kan regne ud, handler det om Skabelsen og om hvordan Adam og Eva spiser af Kundskabens træ, efter af være blevet lokket af Djævelen
selv. Djævelen fik lokket nogle høje hyl frem, hun var
også ganske skræmmende!
Onsdag den 21. var der juleafslutning på skolen, samt
Julespil sammen med Sophiagård i Salen. Pia, Natasja
og Christian var med.
Måske I husker der var et weekendkursus i keramik
på Midgård tilbage i september måned? Nu er det blevet brændt – to gange endda, ved meget høje temperaturer. I får lige et glimt her; lavet af Natasja.

Den 18. afholdt vi på Elmehøjen vores egen lille juleaften; vi startede med risengrød til aftensmaden. Derefter julesalmer og -sange, og dansen omkring juletræet
med akkompagnement af Sol Runa (vikar) på violin.
Som sig hører til, var der også lidt julegodter og gaver.
Gustav var vores søde husnisse, som delte gaverne ud
til alle. Vi tog os rigtig god tid, og alle fik set og beundret hinandens gaver. Det var første gang vi har holdt
vores egen lille jul – men bestemt ikke sidste, da det
var en virkelig fin og enormt hyggelig aften.
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Det var de sidste nyheder for I år, og hermed siger vi
tak for året der er gået – og glæder os til at tage hul på
et nyt og spændende år, med både flere nye beboere
og medarbejdere på Elmehøjen.
Kærlig hilsen
Alle os på Elmehøjen,
Mona
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