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Kære forældre og pårørende

    Kom Maj  du  søde milde  og den kom  men dog ej  mild.  Trods det,  gror  og
blomstre det alle vejne. Og i den anledning afholder vi 1 uges fælles haveprojekt,
hvor alle værksteder gik i haven om formiddagen og gjorde det fint på området. Vi
har  fået 13 lam og en praktikant Lotte. Håber alle havde en god Påske.

Siden sidst: Tirsdag den 18. april afholdt vi Påskehave i salen. Om
aftenen var vi til korsang på Midgård for sidste gang i år. Onsdag den 19. drog alle
medarbejdere  til  Marjatta  til  to  dages  pædagogisk  kursus.  Et  hold  af  solide
vikarer  passede  alt  her  hjemme  imedens.  Lørdag  den  22.  var  vi  til  gymnastik,
hyggede hjemme med en film og lørdagsslik. Næste dag gik vi rundt om Nørresø og
spiste frokost på Jettes Diner i Svendborg. Mandag den 24. startede vi vores
fælles haveuge. Tirsdag  var der Basararbejds aften. Lørdag den 29. havde vi
gymnastik  for  sidste  gang  inden sommerferien.   Om  Søndagen gik  vi  tur  i  det
dejlige forårsvejr,  besøgte Trine og spiste frokost på Café i Tommerup. 1. maj
startede Lotte i praktik i textil værkstedet. Den 4. så vi alle køerne danse da de
blev lukket på græs for første gang i år. Den 5. holdt samtlige medarbejdere en
tema  aften  sammen.  Lørdag  den  6.  afholdt  vi  gymnastik  afslutning  her  på
Sophiagård  hvor  vi  fik  overrakt  vores  diplom.  Vi  fornøjede  os  med  pølser  fra
grillen, sodavand og brunsvier, der blev holdt taler og spillet fløjte. Dagen der på
gik vi tur ved Damsbo strand i det dejlige vejr og spiste en is på havnen i Faldsled.
Senere på dagen inviterede Mikkel, morten og Peter til Bowling med buffet og
dessert.  Den 9. var vi til klaver koncert på Elmehøjen.
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