
Månedsnyt: December 2018 

December indtraf og med den kom julelysene – lys, vi sætter pris på og varmer os med i den 

mørke tid. 

Vi begyndte december med adventsspiral, som vanligt i Sophiagårds sal. Det var 

stemningsfuldt med lys og sang, og en god måde at skyde december i gang på.  

Traditionen tro opførte Midgårds medarbejdere Paradisspillet, hvor vi mødte Adam, Eva, Vor 

Herre, Djævlen og Englen. I år foregik det i Sdr. Højrup Forsamlingshus, så vi så det i andre 

rammer, end vi før har oplevet. Det var dog stadig den samme historie, som vi kender og 

holder af. December er selv sagt måneden for julespil, og vi så derfor også både Sophiagårds 

medarbejdere såvel som Sophiagårds beboere optræde. Det er en hyggelig måde at mødes og 

opleve noget, der er blevet arbejdet på i byen.  

Inden det blev juleaften, skulle vi have købt julegaver til vores familie. Derfor tog vi en 

torsdag eftermiddag til Odense, hvor vi fik klaret vores indkøb. Heldigvis var der også tid til 

at mødes og drikke varm kakao og kigge på de flotte julelys i gaderne. Da alle var færdige, 

spiste vi sammen på Café Chinos, inden vi mætte af både mad og indtryk kørte hjem. 

Lige inden vi gik på juleferie, afholdt vi i huset en juleafslutning, hvor vi sang julesange, 

spiste æbleskiver og beboerne fik julegaver fra Midgård. Det vakte stor begejstring og 

glæde og gjorde os klar til at sige god jul og gå på 

juleferie.  

Juleferien var god for os til både at julehygge 

med vores familier samt for nogle også have 

hyggelige juledage på Midgård.  

På årets sidste dag var der nytårs fest på 

Sophiagård, hvor næsten alle fra Midgård var 

med. En god måde at afslutte et godt år på. Vi 

begyndte med at høre Dronningens Nytårstale på 

Midgård. Herefter gik vi til Sophiagård og fik dejlig mad, affyrede 

fyrværkeri og dansede. Da klokken næsten var midnat, så vi Mr. Bean og 90 års fødselsdag og 

SÅ var vi klar til at springe ind i år 2019 med kransekage og champagne.  

Nu venter år 2019 om hjørnet, og vi glæder os til at se, hvad det har at byde på. Vi begynder 

med en rolig januar måned, hvor vi selvfølgelig starter vores værksteder igen, synger julen ud 

ved Hellig Tre Konger og sikkert også skal ud at nyde den friske vinterluft 😊 

 

Mange hilsner 

Midgård 


