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 Kære forældre og pårørende

    Det er blevet forår og fårene er blevet klippet. Det spirer op af jorden og luften er
blevet  lunere.  Vi  ligger  også  lunt  i  svinget,  aftenskolen  er  gået  i  gang  med
forårsprogrammet som er Dansk, vedligehold af tidligere tilegnede færdigheder, så måske
der drysser et par romaner af i løbet af sommeren.
       Siden sidst: Vi afholdt karneval på Sophiagård den. 24. februar, temaet var under
vandet så der kom  flotte fisk,  havfruer i  netstrømper, vandmænd, sømænd og selveste
Poseidon.  Det  blev  en  festlig  aften  med  dans  og  musik,  fiskeburger,  selskabslege  og
snacks.  Dagen  der  på  slappede  vi  bare  af.  Om  søndagen  havde  vi  en  dejlig  tur  til
Christiansminde  hvor  vi  gik  ved  strand  og  i  skov.  Vi   havde  Natasja  og  Simond  fra
Elmehøjen med og vores frokost spiste vi på Jettes Diner i Svendborg. Den 4. marts var
der så gymnastik stævne. Det blev også en fornøjelig dag med fest,musik og lækker mad.
Næste dag var vi trætte og blev hjemme og hyggede os, nogle var lige et smut i stalden for
at se den nye kalv, som lige var kommet til verdenen. Den 9. fejrede vi en andens kommen til
verdenen, det var nemlig Mikkels fødselsdag. Der var pizza og islagkage, sange,  musik,
gæster og gaver. Lørdag den 11. fik vi flødeboller af gymnastik instruktøren Morten for
den flotte indsats  ved stævnet.  Hjemme lavede vi  spaghetti  med ”kødsovs” hørte  rolig
musik og bagte boller og kage. Om søndagen fik vi besøg fra Herta i Jylland. Det var
Berits kæreste Lars og en pige ved navn Maria samt en medarbejder Anna der kom og
spiste  frokost  med  os.  Den  14.  marts  var  der  basar-værksted  på  Elmehøjen,  en
hyggeaften med husflid  som alle er  velkommen til  at  deltage i.  Slutteligt er det Heidis
fødselsdag på lørdag, tillykke til hende.
Kommende arrangementer:  Bustur til KBH den 26/3, hvor vi skal se  Cirque du Soleil.
Den 19. og 20. april tager aller medarbejderne på pædagogisk kursus.
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