
Turen dag for dag 
Vi tog afsted 1. april og kom hjem igen 26. april. I alt 26 dejlig dage 
sammensammensammensammen. 

1. april 
Vi flyver fra Kastrup. 

2. april 
Vi ankommer kl. 19.35 (lokal tid) til Singapore, hvor vi spiser og lige 
når en hurtig tur i poolen. 

3. april 
Shopping og sightseeing i SingaporeSingaporeSingaporeSingapore. 

4. april 
Flyver til Kota Kinabalu via Johor Barhu. Godt vi var i god tid, da der 
var meget længere end vi troede. Vi dumper ind på Hotel Promenade. 
Lidt for fint, men vi elsker poolen. 

5. april 
Vi tager en båd til øen Manukan Manukan Manukan Manukan - et paradis !et paradis !et paradis !et paradis ! 

6. til 10. april 
Vi mødte familien Zsido fra Sverige. Viktor, Melinda og Josefine legede 
med eremitkrebs. Vi snorkler snorkler snorkler snorkler og bader dagen lang. Kim og de store 
unger er på opdagelsestur og ser en blå sommerfugl. Vi tager masser 
af undervandsbillederundervandsbillederundervandsbillederundervandsbilleder. Finder en død skildpadde og en søhestsøhestsøhestsøhest.  

11. april 
Vi forlader Manukan, nu er vi klar til at opdage Borneo.  

12. april 
Fillipiner-marked i KK og Internetcafé 

13. april 
Vi flyver til SandakanSandakanSandakanSandakan, hvor vi tager et skib og en "plantagebus" for at 
komme i Junglen. Vi ender i en meget simpel hytte som ligger lige ned 
til en lille sø ved Kinabatangan. Ubeskriveligt ! 

14. april 
Sejltur på Kinabatangan. Vi ser Næseaber Næseaber Næseaber Næseaber og næsehornsfugle. 

15. april 
Afrejse fra Junglen. Ungerne planter et træ. Vi ankommer til Poing 
Hotsprings med lejet bus fra Sandankan. Flot tur på 5 timer gennem 
bjergene. Skønt at komme i de varme kilder. 

16. april 
Vi ser verden største blomst: en rafelesia rafelesia rafelesia rafelesia blomst og nyder poolen. 

17. april 
Viktor og Kim bestiger bjerg, men når ikke helt frem til det store 
vandfald. 

18. april 
Afgang med bus til KK, hvorfra vi tager videre til Seaside Travellers Seaside Travellers Seaside Travellers Seaside Travellers 
Inn Inn Inn Inn som vi har hørt godt om. Vi får et dejligt værelse, med udsigt og 
air-con. 

19 & 20. april 
Ren afslapning ved poolen. 

21. april 
Søndagsmarked i Papar. 

22. april 
En lille tur til KK hvor vi bla. var på Internet café. 

23. april 
Monsopiad Monsopiad Monsopiad Monsopiad og  om aften var vi på Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan hvor vi så folkedans og 
skød med pusterør. dejlig fiske restaurent.  

24. april 
Sapi Island Sapi Island Sapi Island Sapi Island for at snorkle og bade. 

25. april 
Check ud fra Seaside.Hjemad via Johor Baruh > Singapore > Køben-
havn. 

26. april 
Vi lander 6.30 dansk tid og med tog ankommer vi til Århus og en 
festlig modtagelse. 

ekstra indsats. Benthe er startet på 
en videregående efteruddannelse 
med 3 uge-kurser med mellemlig-
gende opgaver. Det er spændende 
og en stor udfordring, men det giver 
perspektiv på det daglige arbejde. 
Sygehusets budget rakte ikke til 
kursusafgiften på ca. 25.000,- så 
inden kurset var i hus, måtte hun 
ansøge fonde mv. men med godt 

resultat. 

Kim er faldet 
godt til i sit nye 
job i TDC, har 
gode kollegaer 
og en række 
kunder som 
forstår at kræve 

kreativitet og meget arbejde for at få 
de bedste løsninger. Fremover skal 
han koncentrere sig om den finan-
sielle sektor. Salg af datakommuni-
kation til den sector er spændende, 
og vil udvikle sig yderligere de kom-
mende år. Forsættet for 2002 var at 
der skulle dyrkes mere motion end 
hidtil. Lidt løb er det blevet til men 
ellers er det den ugentlige badmin-
ton aften med naboerne som redder 
den dårlige samvittighed.  

Vi sender en varm tanke og håber at 
I får en god Jul god Jul god Jul god Jul og et godt nyt år.godt nyt år.godt nyt år.godt nyt år.    
 
Hvis du vil se flere billeder fra vores 
tur til Borneo kan du klikke dig på 
www.vores.dk og har du ikke Inter-
net så er adressen Terp Skovvej 
105. 

 
Knus og gode juletanker 

 

 

Benthe & KimBenthe & KimBenthe & KimBenthe & Kim    
Viktor & JosefineViktor & JosefineViktor & JosefineViktor & Josefine    

Se flere billeder på www.vores.dk 

Så er det igen blevet jul og tid til at stoppe op og kigge sig over skulderen på det år 
som er ved at være gået. 

Det som fylder mest i os netop nu er Benthes forældres alderdom og vores Moster 
Hannes sygdom. Det er svært for os at se to mennesker i deres livs efterår og som 
ikke længere kan alt det som de ønsker at kunne. Vi ser en stor opgave i at hjælpe 
dem med at få en værdig alderdom, trods blodpropper i hjernen.  

Moster Hanne som hidtil har haft et jernhelbred skal straks i det nye år have en 
hjerteoperation. Vi håber og tror at det vil blive til glæde for hende, så hun kan have 
mange gode og aktive år endnu. I de mange svære dage må vi ved hjælp af hinan-
dens nærvær skabe de kræfter, der skal til for at bevare glæden ved livet. Netop mod-
gang skal bruges positivt, hvor svært det end kan være. 

Se flere billeder på www.vores.dk 

Den store rejse til BorneoDen store rejse til BorneoDen store rejse til BorneoDen store rejse til Borneo    

Dette års helt store oplevelse for os alle var vores tur til 
Borneo. Myteomspunden og magisk med spændende 
regnskove, et fascinerende dyreliv og fantastiske strande. 
Sådan var vores forventninger til det sted vi skulle tilbringe 
3 hele uger, og de blev til fulde indfriet !  

På Borneo, som er verdens trediestørste ø følte vi, at sådan 
skal livet leves. Vi fik slappet af med traditionel sol- og 
badeferie, men der er også masser af spændende ud-
flugtsmål. Vi besøgte f.eks. orangutangcentret Sepilok, 
koraløen Manukan, Junglen ved Sukau og det højt belig-

gende Poring Hotsprings. Specielt 
vores oplevelser under vandet på en af de mange koraløer. 
Manukan husker vi på med stor fryd.  

I Sabah, som er en af de to delstater som Borneo er opdelt i, 
lever grupper af kinesisk, indisk, filippinsk, indonesisk og ma-
laysisk oprindelse sammen med 30 andre stammer. Tilsyne-
ladende fredeligt og med respekt for hinanden. Vi mødte kun 
venlighed og smil hvor end vi kom frem. Vi følte os trygge og 
nød at malayerne har lidt lettere til smil end vi fra det høje 
nord. 

JJJJulenulenulenulen 2002 2002 2002 2002    

Kære familie Kære familie Kære familie Kære familie & & & & vennervennervennervenner    

Raffelisia blomst 



Det er ikke vigtigt at gøre alt rigtigt, men at gøre det rigtige !

Vi fandt adressen i bogen Lonely Planet og fik kørele-
jlighed fra KK af en venlig muslimsk familie. De tog en 
omvej på 2 x 1 time fordi Benthe og konen faldt i snak. Vi 

nåede at få en snak om 
næstekærlighed,  det at 
tilgive og vende den anden kind til. Noget som vi som 
kristne var forbavsende enige med dem som muslimer 
om. En meget positiv oplevelse som jo desværre efter-
følgende overskygges af bomben på Bali. Men der er 
mange fornuftige muslimer og dialog er den eneste 
løsning. 

Klart vand og koraløKlart vand og koraløKlart vand og koraløKlart vand og koralø    

Et lille paradis i paradisEt lille paradis i paradisEt lille paradis i paradisEt lille paradis i paradis    

Rejsebrev skrevet på Boneo sendt hjem via mail. 

Vi er nu næsten tilbage i civilisationen igen. Vi har været 3 dage i junglen under meget primitive 
forhold - der var tag over hovedet, en madras, myggenet og lidt mad. Men der var også en storslået 
naturoplevelse som vi næsten ikke har fordøjet endnu. vi så vilde næseaber, marekatte, næsehorns-
fugle og hørte gibbonaber. Læg hertil en masse spændende insekter og småkryb som ikke var så små 
endda. Alt i junglen trives jo rigtig godt i det fugtige og varme vejr. Vi slap uden alt for mange 
myggestik. Ungerne klarede de primitive forhold over AL forventning og nød at have både vores og 
de lokale guiders fulde opmærksomhed. Junglen er jo også en uhyre spændende legeplads. Viktor og 
Josefine fangede en del sommerfugle og hjalp en af guiderne med at fodre en 1,5 m lang varan med 
friskfangede fisk fra floden. 
Efter tre dage med bad under åben himmel og med flodvand (giver en dejlig brun teint) var det 
rigtig dejligt at næste stop var Poring Hotsprings som er nogle varme svovlholdige kilder oppe i 
bjergene. Vi rejste det meste af en dag for at kommer ud af junglen først med båd derefter med 

KK, som byen Kota Kinabalu også kaldes, har et broget folkeliv 
med forskellige markeder, hvor man kan vælge og vrage 
imellem lokale specialiteter. En tur på markedet er en oplevelse. 
Her sælges alt, hvad hjertet kan begære. Fint håndværk, 
krydderier, skrammel og farvestrålende saronger. På Borneo er 
der tropisk klima med 30o. I regntiden som var den tid hvor vi 
besøgte Borneo kommer der af og til en tropiske regnbyge om 
eftermiddagen. Men det er skønt, for så bliver luften ”renset ” 
lidt. Vi tilbragte en del dage på en lille koralø med en enkelt 
restaurant. Her lejede vi en lille hytte. Kun 10—15 m fra vand-
kanten var der det mest fantastiske undervandsverden på et stort koralrev. Der var et 
mylder af flotte favestrålende fisk. Kim var heldig at opdage en skildpadde, som normalt 
ikke ses så tæt på land. 

Junglebad 

Det er ikke vigtigt at gøre alt rigtigt, men at gøre det rigtige ! 

HverdagHverdagHverdagHverdag    

Vel hjemme igen med en masse kræfter til en dejlig hverdag som vi også nyder, ikke 
mindst nu hvor vi har haft den på afstand, og kan se mange af de værdier, som vi nor-
malt tager for givet. 

Viktor vores store dreng nyder sin skolegang og de udfordringer, 
som han får her. Han er godt med, fagligt og har et overskud som 
han bruger til at være en god kammerat. Vintertiden bruger Viktor 
til at gå til springgymnastik, og der er ikke langt igen før 
kraftspringet er perfekt. Når lyset kommer igen, genoptager han 
fodbolden som giver fysiske udfordringer og mange gode timer 
med en flok fine fodbolddrenge og en god træner. 

Josefine er en dejlig pige i en rigtig god trivsel, 
der nyder at være blevet ”en af de store piger” i børnehaven. Hun 
er ved at være klar til komme i skole og glæder sig. Vi fik en grim 
forskrækkelse i november måned, da Josefine pludselig fik et stort 
krampeanfald. Efter en dramatisk dag livede hun heldigvis op. Hun 
har formentlig en mild form for epilepsi, som kun giver få anfald og 
kun ses hos børn op til 14 år, hvorefter det fors-
vinder. 

Benthe bruger naturligvis en masse kræfter og 
energi på sin forælders sygdom og alderdom. Det 

er meget svært at se ens forældre forandre sig så meget. At der så er 
et par timers køretur gør det heller ikke nemmere.  Astmaskolen, som 
Benthe var med til at starte sidste år, er i gang og kører godt. Der 
kommer en masse ros og det er vigtig også at nyde frugten af en stor 

en vild bus der kunne køre ca. 80 km på veje der er forbudt for børn (og sunde biler). Senere med 
en minibus som vi hyrede til at køre os de ca. 4 timer fra Sandakan til Poring for kun ca. 350 kr. 
Fremme ved aftenstid trængte vi virkelig til et bad (det havde vi ret beset gjort i tre dage !). Vi 
indlogede os på youth hostel og fik 8 sengs-værelset for os selv (juhu) og begav os straks over til 
den varme kilde hvor der er masser af badekar opstillet, dem fylder man så med varmt vand fra 
den varme kilde - skønt ! Efter et par dage med pool, vandrutschebaner og en hård vandretur til et 
vandfald er vi taget videre til Kota Kinabalu, dog 20 km syd for byen. Her har vi fundet et RIGTIG 
dejligt lille luksussted som ikke koster en bondegaard. 
Vi har et værelse med egen balkon og udsigt udover havet, ungerne har et rum i tilknytning hertil. 
Der er pool, dejlig restaurant osv. kig evt. selv på: www.vores.dk 
Kunne en eller anden ikke foreslå TDC at starte op på Borneo, eller i det mindste bare sende vores 
løn herned ....? 
Kærlige og tropevarme hilsner fra os alle fire. 


