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Juni måned gav os en dejlig start på sommeren!  

Vi har været på Sølund Festival. I år var vi på en endags tur, så vi gav 

den max gas, da vi var afsted. Programmet bød på vores allesammens 

Birthe Kjær, Lars Lilholt, TV2 og til slut Rasmus Seebach. De spillede 

alle deres gode hits, så vi kunne synge med og danse. Udover den gode 

musik, var det hyggeligt at møde venner og bekendte fra andre 

steder, som også kommer til Sølund. Vi nød solen, hinandens selskab 

og en festlig dag i musikkens tegn!  

Nogle af drengene har været på tur til Viborg, hvor de besøgte en 

gammel ven. Det er dejligt at holde liv i gamle venskaber, og sjovt at 

være sammen i en anden by. Viborg er hyggelig og har en gade fyldt 

med paraplyer!  

Juni indebærer traditionen tro også Skt. Hans. I år var Skt. 

Hans aften på Midgård. Vejrguderne havde sørget for et 

skønt solskinsvejr, der dannede rammen om en fantastisk 

hyggelig aften. Nogle beboere og medarbejdere havde lavet 

smukke blomsterkranse til håret, der passede perfekt til 

dagen. Der var mange venner fra byen, familie og 

medarbejdere, der bidrog til hyggen. Vi grillede pølser ved 

vores nye, smukke bål sted, sang sange og hyggede os i 

græsset. Bageriet havde sørget for dejlig dessert i form af 

lækre kager, så alle kunne gå mætte og glade hjem.  

Efter Skt. Hans tog et par af pigerne til Nordisk Allkunst, som 

igen i år blev afholdt på Fuglsøcentret ved Knebel i Jylland. 

Årets tema var ”at mødes over grænser”. Der er folk med fra 

Norden, både Sverige, Norge, Island og Danmark og vi møde 

både gamle og nye venner. Der var i ugens løb forskellige 

workshops med både maling, musik, skuespil, eventyr, dans og 

meget andet. Det var en dejlig uge!  

I juli ser vi frem til at holde ferie. Nogle skal til Rømø, andre til Kroatien og mange også hjem 

til deres forældre. Hvad vi ellers finder på, bliver spændende!  

 

Mange hilsner 

Midgård 


