
Kærlige julehilsner 
Josefine og Viktor 
Benthe og Kim 

Kort efter Dagnys smukke begravelse var Benthe og jeg til Robbie Whi-

liams koncert i parken. En glad oplevelse, som var en godt start på som-

merferien. I år var vi i Andalusien, hvor vi boede i nærheden af Grana-

da i et sommerhus. Specielt den anden uge havde vi et skønt hus med 

en vidunderlig udsigt og ganske få meter til poolen. Vi var i Alhambra, 

som ikke bare er det smukkeste, men samtidig det ældste og bedst beva-

rede arabiske palads, som findes i verden. Ved paladset ligger de mest 

overdådige og pragtfulde haver i flere niveauer – fyldt med skønne 

springvand. Vi så her en friluftsforestilling som var bygget over den 

lokale digter Lorcas historier. Der var en fantastisk scenografi, traditio-

nel spansk musik og flamingodans. En dejlig ferie med meget nært 

samvær med vores børn. 

Vi holder Julen herhjemme, bare os fire, det glæder vi os til. 

Juledag tager vi til Birgittegården og mødes med resten af famili-

en. Anden juledag holder vi jule-kom-sammen hos Dorthe og 

Jesper sammen med farmor og farfar. 3. juledag skal vi være med 

til at fejre Lotte og Toms sølvbryllup. Nytårsaften fejrer vi med 

gode venner på Terp Skovvej. Det bliver dejligt at mødes med 

familie og venner. 

Vi sender Jer alle en varm tanke, og håber I får et godt nyt år og 

ønsker Jer alle en rigtig god og hyggelig Jul. 

Glædelig jul 
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Nu er vi på den tid af året, hvor det bliver tidligt mørkt. Selvom det endnu 

ikke er koldt går det med hastige skridt mod juletid. Hos os betyder det jo 

blandt andet, at vi forsøger at slutte dagen med et stearinlys og en nissehi-

storie. Det er vores juletradition at holde mørkning i hele december må-

ned - rart med lidt ro i en ellers travl hverdag. Dejligt at mærke, at det også 

betyder noget for vores børn. 

En anden juletradition er dette julebrev, som vi har meget fornøjelse af at 

skrive, det giver os lejlighed til at kigge tilbage på året som er gået. 

Kære ven 

Benthe er blevet færdig med sin klovneuddannelse og er nu klar til at fin-

de et sted, hvor der er økonomi til at have en hospitalsklovn. Benthe har 

holdt en hel række foredrag, hvor temaet er børn, humor og mestring. 

Hun får utrolig god respons på sine foredrag og udvikler sig i takt med de 

udfordringer, hun giver sig selv. Hun er gået lidt ned i arbejdstid på børne-

ambulatoriet for at skabe plads til at klovne med Hospitalskloven TUBA. 
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Josefine går i 3. klasse og er rigtig glad for det. De har en god klasse med højt engagement og ikke 

mindst nogle gode lærer. Josefine har skiftet klaverlærer og har hos Edith, som er en ældre meget 

erfaren klaverlærer genfundet lysten til at spille. Hun spiller efter noder, og vi skal kun meget sjæl-

dent tilskynde hende til at øve, det gør hun af lyst og af respekt for sin lærer. Josefine  går også til 

fodbold, så hun har et højt aktivitetsniveau. Hun nyder meget at lege med sine klassekammerater 

eller nabobørnene. Hun er en selvstændig pige, som klarer rigtig mange ting. Hun er også følsom og 

har stor evne til at leve sig ind andres menneskers følelser. 

En aktiv pige 

Hospitalsklovnen 

TUBA 
”Klovne spejler og 

forstørrer menneskesjæ-

lens glade og triste 

sider.  

Traditionelle klovne gør 

det som entertainere 

foran et publikum, 

mens en Kærlig klovn 

gør det i kontakten og 

nærværet til en anden 

person”.  

 

”Når en Kærlig Klovn 

arbejder på et hospital, 

kaldes den en hospitals-

klovn. En hospitals-

klovn er patientens ven, 

en til lidsskabende 

legekammerat”. 

Klovnekaravanen 

 Klovnen 

Viktor går i 6. klasse og har det som en af sine faste baser, fordi der er et godt socialt liv i klas-

sen. I fritiden spiller Viktor basket i Viby og fodbold i Lyseng. Han er meget selvstændig og 

tager ansvar for sine mange aktiviteter og får dem koordineret med aftaler med sine kammera-

ter. I starten af december skulle Viktor have lavet et lille ambulant indgreb for en ”åreknude” i 

pungen. Desværre fik han en blødning i pungen et par timer efter, han var kommet hjem, så 

han måtte hurtigt tilbage på hospitalet, hvor han blev opereret igen og lå i fem dage indtil det 

igen gik fremad. Hans gode humør og positive tilgang til livet gør det nemmere for ham at takle 

den slags. Vi nød at have mulighed for at være tæt på ham, mens han skulle ligge og komme sig. 

En positiv dreng 

2006 blev året hvor Benthe mistede sin mor og hele familien et sam-

lingspunkt. Dagny døde 2. juli og sov stille ind med sine børn hos sig. Det er 

overvældende at miste, og det kræver tid og kærlighed at få alt til at falde på 

plads på ny. Vi mindes Dagny for hendes gode humør, varme smil og kloge 

øjne. Hun er et forbillede for os på, hvordan positivt livssyn og åbenhed ska-

ber glæde og gode oplevelser. Ære være hendes minde. 

Frederik var så heldig at kunne overtage Dagnys lejlighed på Birgittegården, 

og det har absolut været et skift til det bedre. Her hersker en god stemning, 

og personalet har en meget varm og respektfuld omgang med hinanden og 

beboerne. Frederik har det godt her. 

At miste... 
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Kim blev i februar salgschef 

og har derfor fået en række 

andre opgaver i TDC. Det 

var lige rette tidspunkt for 

mig at få nye udfordringer på. Jeg er fortsat i gang med en diplomleder uddannelse, som jeg 

håber er færdig om et år. Det er inspirerende at få koblet noget teori på min erfaring, og jeg kan 

mærke, at det gør mig i stand til at have bedre overblik. 

Vi har i årets løb fået tid til at ordne begge børneværelser med lidt maling og saml-selv møbler. 

Vi ville egentlig have bygget en garage i løbet af året, men byggeboom gjorde det alt for dyrt at 

bygge lige nu, så vi venter til håndværkerne igen er til at tale med. 

I vinterferien var vi i sommerhus i Tversted med farmor og farfar. Det blev en rigtig god tur med 

masser af kortspil, grin og hygge. 

 

Mange jern i ilden 

”Kun med hjertet 

kan man se rigtigt.  

Det væsentlige er 

usynligt for øjet.” 

 

Antoine de Saint 

Exupery 


