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Elmehøjens nyhedsbrev

Første dag i måneden var en stille lørdag, efter disko
tek og dans fredag aften. Dog blev det også til en 
herretur: Frederik, Simon, Christian og Gustav tog 
ud og bowlede og spiste frokost ved en pølsevogn. 
Amalie, Sheila og Natasja var en tur på Helnæs, de gik 
tur ved strand og skov. Det regnede, men var alligevel 
en dejlig tur, som gav udfordringer til motorikken. 
Vel hjemme igen var der hygge i stuen med filmen Ice 
Age, og derefter hjemmelavet pizza til aftensmad.

Søndag startede dagen med en tur i Allested Kirke   
til høstgudstjeneste. Christian, Natasja, Gustav, 
Sebastian, Sheila, Arnhild og Tine deltog. En hyggelig 
stund bar det, med mange gode og nye høstsalmer. Vi 
hilste på præsten og blev inviteret til sandwich, kage 
og kaffe efter gudstjenesten, men da vi næsten lige 
havde spist spist en ordentlig god søndagsmorgen
mad, takkede vi nej denne gang.  

Amalie fik besøg af mor, far og Benjamin, de kørte til 
Fåborg og spiste frokost. 

På Elmehøjen spiste vi varm mad til frokost, og bag
efter kørte Simon, Christian og Gustav sammen med 
Theresa til Svannige Bakker for motion og frisk luft.  
De der blev hjemme, hyggede med karbade, bruse
bade, og fik ordnet vasketøj i bunkevis.

Simons forældre kom også på besøg og fik en kop kaf
fe, sammen med Amalies forældre, og imens legede 
Sheila og Benjamin på trampolinen og gyngerne. En 
virkelig skøn søndag!

Lørdag den 8. blev der sovet lidt længere end sædvan
ligt, og efter en sen morgenmad hjalp Pia og Cecilie 
med at lave bolledej, så der var friskbagte boller til om 
eftermiddagen. Da fik de besøg af Liv og Aura ( Sørens 
børn), og de fik en guidet tur rundt af Pia, som endte 
med at blive til en sjov fangeleg. 

Der blev også tid til film med Asterix og Gummi  
Tarzan, inden burger og pommes frittes til aftensmad. 
Christian var så sød at dele chokolade ud til dessert. 
Dejlig stille dag med forkælelse til de få.
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Søndag den 9. var kun Cecilie, Amalie og Christian 
på Elmehøjen. Efter hyggeligt morgenmåltid gik vi 
i vaskekælderen en times tid, hvor vi fik ordnet en 
masse med dejligt teamwork. Derefter gik vi en lille 
tur, hvorefter vi så Peddersen & Findus, med popcorn 
og tæpper i sofaen. Så lavede vi varm mad til frokost i 
fællesskab. Om eftermiddagen gik vi i mødelokalet og 
reparerede tøj og tegnede, indtil vi skulle lave aftens
mad og de andre begyndte at komme tilbage. Meget 
hyggelig og rolig dag.

Den 15. var en rolig hjemmedag med tøjvask, gåture i 
Ølsted samt en hyggelig tur på vores gode legeplads. 
Om eftermiddagen hyggede vi i stuen med Unospil, 

og en Far til Fire film. Amalie og Pia var et smut i  
 Rosengårdcentret med forældre/ledsager. En hygge
lig efterårsdag. 

Om søndagen var vi alle ude det meste af dagen, vi 
lavede bål i bålhytten, cyklede og gik ture. Vi havde 
klædt os godt varmt på, så det gik fint at spise ude i 
hytten. Masser af leg i vores store, dejlige have! Sen 
eftermiddag gik vi ind og lavede hyggelig biograf i 
 stuen, så Emil fra Lønneberg og Grisepjokket, drak 
varm chokolade med flødeskum og bare råhyggede. 

Den 19. havde Pia fødselsdag, og den blev fejret om 
aftenen. Tina og Christina fra Midgård var gæster, og 



Elmehøjens nyhedsbrev  ·  oktober 2016  ·  side 3

Christian og Christina havde arrangeret at spille en 
sang for Pia sammen, på guitar og fløjte, efter maden. 
Derefter spillede Tina også et stykke på fløjte, hvor
efter Christian bad os alle synge ’Happy Birthday’, 
og derefter ’Pia har Fødselsdag’, hvortil han spillede 
guitar. Der blev skålet, ønsket tillykke og råbt hurra 
som var det en rund fødselsdag. STORT tillykke til Pia 
med fødselsdagen!

Den 28. begyndte forberedelser og øvning på årets 
Julespil. Kun knap to måneder tilbage til jul – uha!

Samme dag var der Halloween cafe på Midgård – 
en anden af de rigtigt gode, årligt tilbagevendende 
 begivenheder. De diskede op med et imponere udvalg 
af kager; lagkager med chokolade edderkoppespind, 
afskårne fingre, cup cakes forklædt som mumier og 
mange andre  fantastisk pyntede lækkerier. Og kvali
teten er bare i top, så vi spiste med god samvittighed!

Fredag den 28. var det Natasjas uigenkaldelige sidste 
dag i på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannel
se. Det blev fejret med en ceremoni i stuen, hvortil 
der også var inviteret gæster. Efter tale, overrækkelse 
af Diplom samt underholdning (som hun selvfølgelig 
selv var med til at stå for), var der smukt opdækket 
bord og dejlig mad til alle. Efter maden blev hun kørt 
en æresrunde på scooter – skæppeskønt! Stort tillyk
ke til Natasja fra os alle!

Det var alt for denne skønne måned,

Mange kærlige hilsener fra  
Alle Os på Elmehøjen!

Mona
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