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 Kære forældre og pårørende

   Næhh er det allerede…. Jo tiden går og vi skriver snart nyt år. Vi havde endnu en
gang en god og hyggelig julebazar, vejret viste sig fra sin gode side, vi havde en god
omsætning og takker alle for opbakning, engagement og deltagelse. Nu håber vi
julehyggen vil sænke sig over os og  give os fred.

 Siden  sidst:  Den  25.  november  havde  vi  jo  julebasar.  Den  3.  december
Advendtshave i salen sammen med Elmehøjen. En meget stemningsfuld oplevelse. 
Senere bagte vi  æbleskiver  og tændte det første advendtslys.  Den 6.  var  der
julefrokost  med  beboere,  forældre  og  medarbejdere.  Dejlig  mad,  skønsang  og
hyggelig stemning. Den 9. Kristine, Heidi, Daniel og Line var til lørdagsgymnastik
sammen med Jette, mens Søren og Berit gik tur sammen med Sisse. Ved 15 tiden
spiste vi æbleskiver og konfekt til kaffen. Berits mor, Hanne, fik ligeledes kaffe og
æbleskiver og sad og snakkede en halv times tid inden de kørte hjem i højt humør.
Til  aftensmad hentede Søren og Sisse indisk mad i  Odense og Jette lavede
risengrød til dessert. Herefter sluttede vi af med slikaften og julekalender. Den 10.
Drog vi af sted til grusgraven ved Anes Høj, som ligger lidt uden for Årslev, hvor
vi gik en tur på en lille times tid. Vejret var nydeligt og vi nød årets første sne, om
end det var en anelse mudret. Vi tog af sted om formiddagen, så om eftermiddagen
havde vi god tid til at hygge, gøre rent og se en enkelt film. Efter aftensmaden, som
bestod  af  spaghetti  med  grøntsagssovs,  blev  det  tid  til  at  se  dagens  afsnit  af
julekalenderen Snefald og senere fik et par stykker også set lidt VM i håndbold.
Den11. Var vi på Elmehøjen og så medarbejdernes julespil. Den 13. var det Lucia
og vi blev vækket med sang og brød på sengen. Den 15. var vi i Odense teater
hvor  vi  så  Nøddebo  Præstegård.  Den  16.  havde  vi  juleafslutning  til  lørdags
gymnastik med pakkeleg. Den 18. havde vi for premiere på vores beboer julespil
som vi fremviste for Midgård, Elmehøjen og Skolen. I dag den 20. december viser
vi så vores julespil. Vi ønsker alle en velsignet Jul og et lykkebringende nytår.
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