Månedsnyt April
Foråret har allerede sat sit præg på Midgård hvor vi nyder
solens stråler og bladene der allerede så småt er kommet frem
på træerne i haven. Der har de sidste måneder været fuld gang
i byggeriet ude foran bageriet, hvor et nyt og stort depot-hus
allerede er bygget. Der bliver bl.a. et lille rum til alle beboere
samt rum til Midgårds redskaber. Her i april måned er de så
gået i gang med at udvide bageriet som vil være færdig til
august. Vi glæder os rigtig meget til at se det færdige resultat
og tage de nye rum i brug.

Påsken blev så småt skudt i gang med en flot påskevandring gennem Svanninge Bjerge sammen
med Elmehøjen og Sophiagården. På turen nød vi også nogle hjemme smurte sandwich. (Billede)
Efterfølgende har alle været en tur hjemme hos deres familier på påskeferie.
Den 23. april var en del fra Midgård til
Christian og Sidsels bryllup (to beboere
der tidligere har boet på Midgård). Det
var en meget stemningsfyldt og hyggelig
bryllupsfest i Kerteminde. Alle grinte og
var i et fantastisk skønt humør, alt i mens
der blev nydt en lækker bryllupskage.

Den sidste uge i april har vi haft haveuge hvor alle beboere og personale har været flittige til
at hjælpe til med at gøre haven klar til sommeren. Fredag sluttede vi ugen af med skumfiduser
over bål og varm kakao i haven hvor vi nød synet af ugens hårde arbejde.
Snakken omkring sommerferie spreder sig også med glæde i huset og alle er spændte og ser
frem til det. Der er to forskellige ferier i år ligger fra mandag d. 10 -17 juli. Den ene gruppe
tager en uge til Mallorca, og den anden gruppe tager på bondegårdsferie ved Rørbæk Sø.
Planlægning omkring aktiviteter på ferierne er også allerede i fuld gang. Vi glæder os derudover
til kulturugen som finder sted i uge 20 i næste måned hvor temaet er ’Glad i Kroppen’.

Kærlig hilsen Midgård

