Januar 2017

Elmehøjens
nyhedsbrev
Trods, at det er lidt på et hængende hår, vil vi
alligevel ønske alle et rigtigt dejligt nytår! Her på
Elmehøjen vil vi i hvert fald bestræbe os på at få et!
Der sker masser af nye ting her i begyndelsen af
det – mere om det senere.
Den 3. januar flyttede Mia ind på Elmehøjen. Mia
er 20 år gammel, og kommer fra Fredericia.
Samme dag fejrede vi også Frederiks 24 års
fødselsdag. STORT tillykke til Frederik!
Lørdag den 7. januar var der multisport – hvor
temaet var vand. Så der blev svømmet på land,
sejlet sørøverskib og kastet med kanonkugler til
den store guldmedalje.

Den 8. startede Anne og Andrea fra Michaelskolen (Steinerskolen ved Herlev) i social praktik. De
skulle være her i 14 dage, Anne på Elmehøjen, og
Andrea på Sophiagård. Vores unge syntes det var
rigtigt hyggeligt at have et par søde unge piger at
snakke med.
Lørdag den 14, drog vi på tur. Frederik, Martin,
Christian, Simon, Mia, Sheila og Caroline var
i Lumby for at besøge Frans fra Svanegården,
og ikke mindst hans traktor! Bagefter tog vi
hjem til Frederiks forældre, hvor Frederik viste
rundt i huset. Besøget sluttede af med frokost,
hjemmebagte boller og brunsviger.
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Søndag den 15. var der velkomsthygge for
Sebastian, i anledning af at han er flyttet ind på
Elmehøjen. Han fik nyindrettet sit værelse, og vi
fejrede det i stuen med boller og kage som hans
familie kom med, med varm chokolade og kaffe til.
Varmt VELKOMMEN, Sebastian!

Den 18. holdt vi Gustavs fødselsdag (selvom det
faktisk først var dagen efter). Hans familie, inklusiv
bedsteforældre, kom og var med til kage og kaffe,
samt til aftensmaden. Det var en rigtig hyggelig
dag, og dejligt at møde familiemedlemmerne på
den måde.
STORT tillykke til Gustav med de 19 år!
Den 22. drog Christian, Simon og Pia afsted til
Vinterlege i Norge, sammen med Gabi. De boltrede
sig i sne, på kælke og ski om dagen, og i sofaerne
med spil og hygge om aftenen. De kom hjem om
søndagen den 29., vældig sent og godt trætte og
mætte af gode oplevelser.
Lørdag den 28. var en stille og rolig dag med ren
afslapning. Om aftenen kørte vi efter take away fra
en indisk restaurant i Odense.
Om søndagen stod den også på ro og hygge. Der
blev brugt meget tid i køkkenet på at tilberede
dejlige madpandekager.
Mandag den 30. fejrede Martin sin 18 års
fødselsdag med burger og lagkage. Stort TILLYKKE
til dig, Martin!

Kærlig hilsen
Alle Os på Elmehøjen
Mona
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