
 

 

 

 

 

 

 

Vi skal holde juleaften her hos os sammen med Dorthe, Jesper og deres tre børn og 

Kims forældre. Vi bliver 11 i alt, så der bliver ikke problemer med at nå rundt om 

træet, - det bliver dejligt. I søndags var vi ude at finde og fælde et flot juletræ, som 

indtil videre står og lyser op på terrassen. 

Juledag glæder vi os til familiehygge hos 

Bjarne og Birgith i Varde. Vi holder 

traditionen tro julefrokost med 

efterfølgende pakkeleg. Nu hvor 

børnene er blevet store, er det nemmere 

at komme ud af døren tidligt juledag. 2. 

juledag håber vi, at vi igen skal samles 

med Kims familie + kusiner med mænd 

og børn. Nytårsaften skal vi fejre 

nytårsfest med to hold dejlige venner. 

 

Vi ønsker dig en rigtig Glædelig Jul og et Nytår med 

smil og gode oplevelser  

Kærlige hilsner 

Josefine, Viktor, Benthe og Kim 

 

 

 

 

 

 

Julen 2010 

Kære  

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

Vi har haft et skønt år med dejlige oplevelser sammen med vores store børn, familie 
og gode venner, der betyder meget for os. Vi sætter stor pris på fællesskabet med 
dem, vi holder af og drømmer om mere af det. 

Josefine er en glad og positiv pige, der trives med 
at lære. Hun er nået til 7. klasse, hvor hun klarer 
sig godt med gode engagerede lærere. Hun er i 
fuld gang med konfirmationsforberedelsen og 
glæder sig til den store dag i april. Veninder 
betyder rigtig meget, og hun elsker at grine og 
snakke. Josefine går til fodbold, men hun nyder 
også at hygge i sofaen med en omgang Desperate 
Housewives. Hun er meget moden pige og har 

samtidig et dejligt glimt i øjet. Hun har en særlig 
forkærlighed for at bage chokoladekager og 
muffins, - vi andre nyder at få serveret. Josefine 
skal snart have sin bøjle af, og det bliver rart for 
hende at slippe for den. 



Viktor har nu afsluttet folkeskolen og er 
startet på Marselisborg Gymnasium på en 
Team Danmark linje, hvor han har 4 år til at 
tage en studentereksamen. Så der skulle der 
være tid til at spille basket også.  Han er flittig 
og ansvarlig både med sin sport og med sin 
uddannelse. Han udvikler sig enormt som 
menneske og som basketspiller, hvor han med 
op til to daglige træninger foruden lektier har 
lagt sig et hårdt program. Han er meget 

udadvendt og har sine venner, som han holder 
tæt kontakt med. Det er en gave at opleve den 
appetit på livet, som Viktor har. 

Benthe er igen begyndt at have opgaver som 
hospitalsklovn, takket være Foreningen for 
Danske Hospitalsklovne, der igen er på ret 
kurs med en ny og engageret bestyrelse. 
Efter at have prøvet kræfter med jobbet som 
praksissygeplejerske nyder Benthe et fagligt 
spændende fælleskab med nye, positive 
kollegaer i Hudklinikken på Århus 

Universitetshospital. Desværre er det kun et vikariat, 
som løber til marts 2011. Hvad der herefter er 
muligt, vil vise sig, men måske bliver det som 
”Fuldtidsklovn”? Benthe har i Jonathan den bedste 
legekammerat, som hun elsker at passe og lege med. 

Jeg er stadig ansat i NetDesign, hvor jeg arbejder 
med nogle af vores store kunder, som sørger for, at 
arbejdsdagen ofte er hektisk, men spændende. Året 
har været udfordrende for mange virksomheder, og 
det forplanter sig naturligvis. Det kræver kreativitet 

at finde gode løsninger, - det synes jeg ofte lykkes. 
Den ugentlige friaften med herrerne til badminton 
holder vi stadig fast ved, og det nyder jeg meget. I 
foråret blev jeg, på vej til konference i Denver, USA, 
fanget i London, af askeskyen. Så det blev kun til 
”Almost Denver” en lille uges tid. Mine forældre har 
netop fejret deres Guldbryllup, og de havde en dejlig 
dag med morgensang og en skøn fest om aftenen. 

 

 

Vinterferien gik til London, hvor vi sammen med 
børnene oplevede den spændende by og ikke mindst 
shopping i London City. Vi så en Queen-musical, 
kørte en del med Underground og havde en dejlig 
uge.  

 

 

Årets sommerferie gik i år med bil 
til Kroatien. Det var afslapning og 
badeferie, der var på menuen om 
dagen og forskellige lokale 
restauranter og kortspil om aften. 
Vi nød det tætte samvær med 
vores børn, som ferien giver.  
Umiddelbart efter ferien fejrede vi, 
traditionen tro, Josefines 
fødselsdag med familiehygge i 
haven. Heldigvis strømmede 

familie til fra nær og fjern, og vi havde en dejlig dag. Vi nyder, når vi kan samles under 
uforpligtende og hyggelige former på Terp Skovvej. 


