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Kære familie og venner 

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

Vi har haft et skønt år med dejlige oplevelser sammen med vores store børn, familie og gode venner. Vi er meget 
taknemelige og ydmyge over alle de gode oplevelser og fællesskab med dem, vi holder af.vi har.  

 
Benthe arbejder fortsat som udekørende sygeplejerske i Sundhedsenheden Viby-Højbjerg, og 
selvom der er tryk på med lange intense arbejdsdage, er hun blevet langt bedre til at lægge det fra 
sig, når hun kommer hjem. En dag om ugen tager hun klovne næsen på i Herning og spreder smil 
og glæde for børn som Tuba. Klovnen og arbejdet med børn giver en god balance til arbejdet med 
ældre syge borgere. Benthes veninde Aase er netop færdiguddannet som fitnesscoach, og Benthe 
er forsøgskanin og nyder at være igang med at gøre noget sundt og godt for sig selv, træning er 
med til at give overskud i hverdagen. 
 
Josefine har afsluttet 9. klasse på Kragelundskolen. Hun havde en del 
nervøsitet for eksamen, som hun besejrede, og hun fik en rigtig god 
eksamen. Efter at have overtalt Benthe og jeg, tog hun på Skanderborg 
Festival med et par gode veninder, - og de havde en forygende tur. 

Josefine har arbejde hos en lille Letkøb købmand, og synes det er dejligt selv at tjene sine 
penge. Efter sommerferien startede hun på Rønde Efterskole hvor hun bl.a. forbereder sig på 
en rejse til Indien. Hun er god til at holde kontakten til sine tætteste veninder her i Højbjerg 
og har heldigvis lyst til at komme hjem i weekenderne. 

 
Viktor flyttede i starten af året hjem igen, - måtte erkende, at han 
endnu ikke er klar til tosomhed. Så en god erfaring rigere trives han nu med hele sit store 
netværk af venner. Han er løbet sur i skader og daglig baskettræning, så indtil videre er 
basketbolden lagt på hylden, og han dyrker istedet styrketræning og har mere plads til 
venner. Hans studentereksamen nærmer sig, og han får god brug for sin skarpe selvdiciplin 
og sit gode humør til at afslutte gymnasiet med en god eksamen.  

 
Kim har fået nyt job, da TDC igen igen har ændret på organiseringen. Det gav anledning for 
mig til at oveveje et nyt job og i en ny branche. Jeg fik behov for at skabe nye rammer, også 
selvom det langt fra er omkostningsfrit at  ‘starte forfra’. I marts startede jeg i AV-
virksomheden Solutors, som er en virksomhed med ca. 90 medarbejdere på to kontorer i hhv. 
Brøndby og Skejby. Det er stadigt nyt og spændende, og jeg har meget at lære, men kan 
naturligvis også bidrage med netværk og erfaringen. Der er også plads til andre ting fx. golf, 
musik, ombygning og læsning. 

Jeg nyder på snart 20. år stadig det ugentlige frirum med badminton, sammen med nogle af 
mine naboer. Her kan der pjattes lidt med fjerbold og en hyggeøl på bagkant. 

 

Året startede med 3 fantastiske ugers tur til Mexico, hvor vi alle fire svømmede med delfiner og 
skildpadder . Waou, det var stort ! Vi lå ved de mest vidunderlige hvide palmestrande, boede i 
vandkanten, fik indblik i en spændende Maya-kultur, og vi så Chichen Itza tempelbyen, - Maya-
folkets pyramider. Viktor og Kim var på deres livs bedste fisketur sammen. Viktor landede tre 
store fisk, - den ene blev dog hapset af en haj på vej op i båden, så fra båden, blev der filmet et 
drama med en stor haj. Samme aften fik vi den lokale kok til at tilberede den ene fisk på fire 
forskellige måder, - det smagte himmelsk. Den sidste fisk fik skipper. 

Vi har længe syntes, at vores entré har været lidt snæver.  Med inspiration fra en god ven, 
Henrik, tog vi så beslutningen om at rive væggen til stuen ned... Og som det ofte går, - greb 

projektet om sig. Nu er stuen og entré renoveret helt i bund, og vi er meget glade for resultatet. Samtidig fik vi sat 
solceller på taget, og de ser ud til at indfri forventningerne, – og giver god samvittighed. Den første mandag i måneden 
mødes vi med naboer til fælles spisning, - det er dejligt at holde kontakten i en travl hverdag. 
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Sommerferien foregik med bil til Frankrig, hvor vi mødtes med Pernille og Henrik og deres unge. Vi havde hjemmefra 
lejet et drømmehus tæt på vandet. Huset viste sig at være lidt mere autentisk, end vi havde forventet, – det var af ældre 
dato og meget støvet. Men vi havde en rigtig skøn uge, hvor vi spiste Moules frites, hørte gamle vinylplader og nød en 
enklet iskold GT på terassen. Den anden uge tog Benthe, Josefine og jeg til Reims og så Champange-grotterne og 
smagte de dejlige bobler. Vi oplevede også et meget spetakulær musik-lysshow på Katadralen i Reims, - det var vildt 
flot. 

Det, at Josefine er på efterskole og Viktor lever sit selvstændige liv giver Benthe og jeg 
mere tid til hinanden i dagligdagen. Vi nyder at kunne improvisere og f.eks. mødes på 

café inden vi går i biffen. I maj måned var vi i Budapest med vores 
kulturlige venner. Det blev igen en dejlig tur med gode oplevelser 
og sjovt og inspirerende samvær. Vi vil sent glemme middagen 
med god mad og sigøjner-violinist der spillede ‘Smile’. 

I efteråret var vi på familietur til Hamborg. Denne gang havde 
Josefine sin kæreste Frederik med, og vi havde nogle dejlige dage, hvor der blev hygget  
igennem både med shopping, kortspil, lidt golf og naturligvis god mad. 

Vi går så småt og kommer i julestemning, med gran, kalenderlys, ild i brændeovnen og hygge. 
Lørdag den 14. december havde vi familien Bruun og nærmeste omegn til julefrokosthygge. Det blev en rigtig hyggelig 
dag, hvor store og små, nød samværet og den gode sammenbragte mad.  

I år får vi juleaften besøg af Connie og Poul, og i juledagene skal vi være sammen med 
vores familie – det glæder vi os til ! 

Kærlige og varme hilsner fra os alle fire. 

Vi ønsker jer en dejlig jul og et godt nytår med smil og gode oplevelser  

Viktor, Josefine, Benthe & Kim  


