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Den 5. november havde Sheila fødselsdag, hun blev
13 år – STORT tillykke til Sheila! Hun fejrede dagen
hjemme hos sine forældre, men havde også en dejlig
fødselsdag på Elmehøjen, hvor vennerne fra skolen
var med til sanglege, boller og kage.
Onsdag den 9. tog Helena og Cecilie med Midgårds
bus til Marjatta, for at se – og deltage i – Sørens even
tyr, som han skulle fremvise i forbindelse med sin
uddannelse samme sted. Det var en stor oplevelse for
Cecilie, som skulle hjælpe Søren med at være dukke
fører i et dukkespil, som han selv havde skrevet og
lavet scenografi og dukker til.
Fredag den 12. afholdt vi en stemningsfuld, men også
sjov lysfest på Elmehøjen, med både muntre og mere
højtidelige sange, som Martin M, Sheila og Caroline
spillede guitar til (se fotos side 2).

Om lørdagen var vi på gåtur ved Davinde sø, og der
efter et smut på Musiklegepladsen i Højby. Vi spiste
ude om aftenen, på en cafe i nr. Lyndelse, hvor alle
hyggede sig.
Søndag den 13. tog Sheila, Amalie og Martin på tur
til Naturlegepladsen i Svanninge Bakker. Natasja
blev hjemme og bagte småkager og klatkager.
Christian blev så glad for vores nye kaffekværn, at
den blev grundigt indviet. Vi lavede café latte med
noget af den friskmalede kaffe – og så lavede vi
vores egen hyggelige café på Elmehøjen, hvor både
kaffe og kage er af højeste kvalitet! Da alle var sam
lede igen, spiste vi frokost i køkkenet. Om efter
middagen så vi ‘Mere om Alle os Børn i Bulderby’
(fordi vi trængte til at se noget julet), mens vi fik te,
frugt og (de hjemmebagte) småkager til.
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Lørdag den 19. afholdt vi vor traditionsrige, tophygge
lige Julebasar. Her var de smukkeste boder, den dej
ligste mad og de sødeste mennesker man kan opdrive.
Vi siger et stort og dybfølt TAK til alle jer, der hjalp til
på alle tænkelige måder, med at gøre denne dag til en
succes!
Den 23. blev der vist to forestillinger på Elmehøjen,
det var de eventyrspil Søren – og Ben fra Midgård
– havde lavet og vist i forbindelse med deres uddan
nelser på Marjatta. Søren viste også her sit eventyr
med hjælp fra Cecilie. Tina fra Midgård spillede på
blokfløjte til stykket Ben viste. Stor succes!
Lørdag den 27. formiddag var Sheila, Amalie, Christi
an, Sheila og Natasja på Lindvedskolen til julebasar.
De mødte mange, som de kendte. Om eftermiddagen
tog Sebastian, Frederik, Pia, Sheila og Simon i Svan
ninge Bakker, de løb op og ned af bakkerne og hilste
på de hvide køer. Dejlig tur. Vi fik hjemmelavet pizza

til aftensmad – der var helt stille i spisestuen, da vi
spiste – et sikkert tegn på at maden er god!
Første søndag i advent, var der Adventsspiral for
Elmehøjen og Midgård i Salen på Sophiagård. Ad
spillede fløjte til, mens de smukt pudsede æbler med
bivokslys blev båret andægtigt gennem spiralen.
Senere blev der pyntet op til jul på beboernes værel
ser, hvorefter vi gik i stuen med boller og kakao til
adventshygge. Vi tændte det første lys i adventskran
sen, og hørte eventyr og sang julesange.
Den 30. drog alle på julegaveindkøb, en anden god
tradition, hvor dagen afsluttes hyggeligt på café. Af
gode grunde kan vi ikke fortælle mere om det – det er
jo hemmeligt!
Mange kærlige hilsener
fra Alle os på Elmehøjen,
Mona
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