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Januar er over og vi er startet på solmåneden; gjett om vi 

gleder oss til å kose oss ute i sola igjen!  

 

I starten av januar fikk vi vår første gutt på avdelingen, Hermann       Det var stor 

stas for små og store. Han fant seg raskt til rette og er en liten flott herremann 

med futt og fart. Fremover nå vil tre gutter til begynne hos oss, og avdelinga er 

komplett med ni stk barn 1.april. Det blir spennende å se om vi har nok hender 

og fang        

 

Januar har vi brukt til mye sosialt samvær på avdelinga, og litt for lite utetid, da 

været har begrenset oss litt. Likevel har vi vært på stort sett alle oppsatte 

Marihøneturer, selv om de ikke har vært så lange. Vi triller eller aker rundt i 

gatene her, er utenfor Glomstua, og så har vi vært èn gang i Hakkebakkeskogen, 

som er området mellom Glomstua og brua, mot Nordhaugen. Noen av barna 

sover i denne tiden, enten triller vi de med, eller så er èn av oss voksne igjen her 

og er sovevakt.  

 

Torsdager har vi varm-måltid, og i januar har det vært en del fisk. Vi har grilla 

laks i Bjerkelibu en dag for eksempel, det var veldig trivelig. Ikke alle er 

begeistret for denne maten bestandig, de foretrekker grøt og brødskive, men de 

alle fleste smaker i alle fall, det er i veldig glade for       Andre uka i januar laga 

Ira gulrotsuppe fra bunnen av, det var kjempegodt! 

 

Vi går mot lysere tider, og dagene blir lengre. Håper været kan gi oss enda mere 

utetid, at vi kommer oss mer ut på ettermiddagstid også. Det er soluke neste 

uke, men væremeldinga ser rimelig kjedelig ut for at vi skal få se sola i 

Glomfjord. Men den kommer, vi venter i spenning!  

Ønsker dere alle en fin februar        Hilsen oss på Sfinxen 


