
Månedsnyt: Marts 2019 

Jubii, årets første forårsmåned! Det betyder lysere og længere dage, hvilket vi sætter stor 

pris på.  

I begyndelsen af marts havde bagerne travlt med at bage fastelavnsboller. Midgårds bageri 

afholdt nemlig en hyggelig fastelavnscafé, hvor gæster kom og nød både godt selskab, lækre 

kager og kaffe. Bagerfolket nød at servere og hygge om 

gæsterne, som kom fra både Sophiagård, Elmehøjen, familie og 

venner.  

En torsdag aften tog et par stykker til Sønder Broby kirke, 

hvor ? afholdt en stemningsfuld koncert. Senere på måneden 

kom ? til Elmehøjen og spillede klaver koncert. Vi så ham også 

sidste år, og det var et glædeligt gensyn. 

 

En ting, vi havde glædet os til, var at få besøg af Patrick 

Spillemand, da vi på Midgård åbnede dørene for diskoteksaften. 

Patrick sørgede med hans musik og sang for, at vi havde en 

fantastisk aften med masser af dans og god stemning. Det var 

næsten ikke til at stoppe festen igen! 😊  

Heldigvis havde vi fornøjelsen af et gensyn med Patrick blot et par 

uger senere, hvor han også spillede op til dans ved årets karneval. 

Elmehøjen var årets værter og temaet til udklædning var ”Zoologisk 

Have”. Vi mødte derfor op som alverdens dyr i form af giraffer, 

elefanter, blæksprutter, bjørne, løver, katte, pingviner og en enkelt 

dyrepasser. Det var en herlig aften.  

 

Udover de dejlige arrangementer har vi også altid godt gang i den med vores almindelige 

dagligdag, som både indebærer vores forskellige arbejde og også alle vores forskellige 

fritidsinteresser og gøremål. For tiden fx sammenspil på Sophiagård, aftenskole med 

svømning og dans mens nogle går til bowling og fodbold.  

I april glæder vi os til mange påskearrangementer! Bl.a. bliver der et kursus med 

påskebagning, påskecafé på tekstilværkstedet, påskevandring med Sophiagård og Elmehøjen 

og så en lille påskeferie 😊 

 

Mange hilsner 

Midgård 


