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 Kære forældre og pårørende

   Sommerferien er slut og sommeren kom aldrig rigtigt til landet, dog har der været
pæne dage og nogle har været i vandet. Vi er godt i gang med vores værksteder og
daglige rytme med det nye skema.
  Siden sidst: Den 10. august fejrede vi Kristines fødselsdag med alt hvad der høre sig til,
lammesteg og flødekartofler, jordbærlagkage, sodavand, sang og musik.  Lørdag den 12.
hyggede  vi  hjemme,  vi  bagte  boller,  købte  blade,  spiste  lørdagsguf  og  så  Pippi
Langstrømpe.  Søndag den 13. var der så fællesudflugten til Bågø  . Den 16. startede
aften skolen SUK op med et Dansehold og et Tegnehold. Den 17. var Jytte her og
ordne fødder. Den 18. var der fredagstime hvor vi hørte musik og havde en snakke runde.
Senere på dagen så vi ”Lille Per” og fik popcorn. Lørdag den 19. Vi var en tur ude på
Stige Ø hvor vi vandrede i bakkerne, pludselig kom Peter, Morten og Daniel i ”fængsel”
nede ved vandet. Vi sluttede af med en is ved Søpavillonen. Hjemme i gen lavede vi pizza
til aftensmad. Søndag den 20. kørte vi en tur til Fåborg og gik en tur, på hjemvejen spiste
vi frokost på skovtrolden. Den 22. var et lille hold til  frisør. Den 23. var et lille hold til
tandlæge.  Den 24. var  et lille  hold til  ørelæge i  Fåborg.  Lørdag den 26.  var vi  alle  til
Mortens 40 års fødselsdag i Golfklubbens selvskabs lokaler i Ringe. Det var en fin fest
med fem retters menu, ingen gik sultne hjem. Der blev sunget og danset, holdt taler og
spillet musik. En rigtig dejlig dag. Dagen derpå var alle i marken for at køre halm i hus. Den
28.  var  fodbolddrengene  til  grill  aften  i  klubben,  der  var  pølser,  bøffer,  kyllingespyd,
pastasalat, kartoffelsalat og sodavand. Nogle af pigerne var til frisør. Den 29. drog nogle,
på aftentur, til stranden, medens andre blev hjemme og lavede is.
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