
Julebrev 2015 
Så er det igen juletid. Da Viktor og Josefine var små, kunne vi samles og slutte dagen med et stearinlys og 
en nissehistorie. Nu er der fest, når det lykkes at samle os alle fire på én gang – som oftest lykkes det søndag 
aften. 

En tradition vi stædigt holder fast i er dette julebrev, som vi har meget fornøjelse af at skrive, det giver os 
lejlighed til at kigge tilbage på året som er gået. 

Josefine fyldte i sommers 18 år og har allerede deltaget i sin første folkeafstemning. Hun har fået kørekort 
og synes det er skønt at låne bilen, og vi nyder at have chauffør. Hun har fået mulighed for at fortsætte med 
at arbejde i Føtex, og her tjener hun et rigtig godt tilskud til lommepengene ved siden af sin skolegang på 
Marselisborg Gymnasium. I september havde vi besøg af en tysk udvekslingsstudent en uges tid, det var 
rigtig hyggeligt, og i 2016 venter der Josefine et besøg i Erfurt.  

Viktor vendte hjem fra Næstved i starten af året. Han skulle bruge et par suppleringsfag for at komme ind 
på Universitetet. Han boede hjemme og fik efter to turboforløb sine eksamener i hus og blev optaget på 
Molekylærbiologi på Aarhus Universitet. Han fandt ved hjælp af gode venner en rigtig fin kvistlejlighed i 
centrum af Aarhus. Viktor fandt relativt hurtigt ud af, at studiet indeholder langt mere matematik og kemi, 
end han forventede, og besluttede efter moden overvejelse, og efter at have bestået første eksamen, at han 
ikke har fundet det rette studie i første forsøg. Han underviser i basketball i en SFO, og har et midlertidigt 
job som telefonsælger, og arbejder også lidt hos farfar og farmor. Samtidig leder han efter et job, – gerne et 
job med børn og unge.  

Benthe har fundet drømme beskæftigelse som flyvende oplevelsesmedarbejder i ældreplejen. Her skal hun 
med udgangspunkt i sin nye klovn, Krusemynthe, og i samarbejde med andre skabe gode oplevelser, der 
gør det attraktivt at være på plejehjem. Så fra et stresset og utilfredsstillende hjemmesygeplejejob er hun nu 
i sit rette element med gode kollegaer og en hverdag, hvor hun blomstrer og gør en positiv forskel. Jobbet 
som oplevelsesmedarbejder giver så meget mening og arbejdsglæde. Glemt er, at hun måtte gennem en 
periode med stress og sygemelding. I det nye år starter hun også som hospitalsklovn i Århus en dag om 
ugen, så hun kan bibeholde at dyrke den side også, – uden de mange kilometer til Herning.  

 



 

Kim har efter godt et år med salg af it sikkerhed i Dubex erkendt, at jobbet ikke blev den succes som håbet, 
og er derfor stoppet og er nu på udkig efter et job, hvor jeg kan trives og i højere grad kan bruge mine 
erfaringer og kompetencer. Arbejdsmæssigt er min situation lige nu uafklaret, og det er 
naturligvis træls og en udfordring, men jeg tror på at der venter mig noget godt og er de fleste 
dage optimistisk.  

Jeg fik i foråret en ny lækker MTB cykel, som bliver brugt flittigt i skoven sammen med 
klubkammerater i Aarhus MTB og mine gode venner John og Henrik. Hjemme har vi i årets løb 
fået sat gæsteværelset i stand, malet vinduer og lavet en svampeskade udvendigt i træværket. 

Vi begyndte året med, at vi alle fire var i Harzen og stå på ski et par dage. I starten af maj var Benthe og jeg 
med Kulturklubben i Rom. Det var første gang, vi var i byen, og det blev en stor oplevelse både, hvad angår 
maden, atmosfæren og det gode selskab med venner. Sommerferien holdt vi for for første gang i 21 år uden 
børn, - bare os to! Vi kørte til Gardasøen og boede i bjergene på et lille hotel, som vi fandt på vejen. Benthe 
fik slappet af med læsning og solbadning, mens jeg fik brændt krudt af om formiddagen med mange 
højdemeter på mountainbiken. Skønt at mærke det nærvær og ro som tosomheden kan give. Spontant fik 
vi en dejlig varm sommerweekend på Fanø, som vi oplevede på cykel. I efteråret nød vi en lille uges tid i 
Berlin sammen med Josefine, - og fik denne gang set Reichstag. 

Vi glæder os til at være sammen med familien i julen. Før jul en dejlig dag med familiehygge i Blåvand, og 
juleaften skal fejres hos os sammen med Connie og Poul. Vi glæder os meget til en jule-hygge-aften sammen 
med dem, og 2. Juledag skal vi have den traditionelle og sjove julefrokost med ”Familien Gyldenkål” hos 
Dorthe og Jesper i Risskov. Nytåret fejrer vi også i godt selskab med gode venner, vin og god mad. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul og et lykkeligt Nytår. 

Kærlige julehilsner 

Josefine, Viktor, Benthe og Kim 


