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Så blev det igen jul og tid til at kigge i bagspejlet på året, der er gået. Det har været et 
begivenhedsrigt år som indimellem har budt på lidt slinger, men som er kommet rigtig godt i 
mål.  

Josefine var i april med Rønde Efterskole i Indien. Hun besøgte en skole 
i Ladakh som ligger ved Himalaya bjergene. Her fik hun gode oplevelser 
med at leve sig ind i hverdagen på kostskolen i et land, hvor 
uddannelse ikke er en selvfølge. Efterskolen har været en OK oplevelse 
for Josefine, men hun er rigtig glad for at være startet på Marselisborg 
Gymnasium. Her får hun faglige udfordringer og et socialt liv, som 

hænger bedre sammen med hendes behov og evner. I fritiden er Josefine meget aktiv, først fik 
hun job i en Frozen Yoghurt butik og er netop også startet i Føtex. Her håber hun at gøre sig 
fortjent til at blive, når hun til sommer fylder atten. Hendes dage er fyldt med mange job og 
skolearbejde, og heldigvis bliver der også tid til venner og veninder. 

Viktor tog sin studentereksamen med et godt resultat i sommers og klarede 
også alle studentergilderne i fin stil. Tak til alle de der var med til at gøre 
det til en stor og varm oplevelse for os. Han og Anja tog på en velfortjent 
sommerferie på Cypern og nød varmen og hinanden. Viktor er flyttet 
sammen med Anja i Næstved, men han er heldigvis ofte hjemme, og det 
nyder vi. Når han er hjemme arbejder han, som Josefine, som 
”hjemmehjælper” hos Poul og Connie - på en gang hyggeligt og nyttigt. I 
Næstved arbejder Viktor i et fitnesscenter, hvor han med sin store erfaring 
og positive udstråling trives med at lave træningsplaner og vejlede. Han har 

genoptaget interessen for akvarier og har fået en masse flotte planter af Lars og lavet et super 
flot akvarium. 

Benthe arbejder fortsat i hjemmeplejen som i år har været præget at 
omstruktureringer, noget som i perioder har betydet helt urimelige 
arbejdsforhold som gav stress og en periode med sygemelding. Ved siden 
af arbejdet som hjemmesygeplejerske er Benthe en gang om ugen i 
Herning med hospitalskloven Tuba. Som noget nyt eksperimentere hun 
med at bruge kloven i arbejdet med demente mennesker, det giver en 
anden og positiv kontakt end den som ellers er mulig. Klovnearbejdet er 



utroligt givende og gør en kæmpe forskel for Benthe. De positive tilbagemeldinger fra børn og 
forældre giver energi og vidner om klovenes nødvendighed. 

Kim stoppede hos Solutors i maj måned pga. skifte af strategi. Livet 
som arbejdssøgende blev sat i system med et par timers daglig jobjagt 
med ansøgninger og networking. Ved siden af blev der så tid til at 
begynde at cykle mountainbike i skoven suppleret med lidt fitness, så 
formen er bedre end den har været i lang tid. Tiden som arbejdsfri blev 
også brugt på at male både træ- og murværk så huset næsten skinner. 
I slutningen af oktober lykkedes det at få job hos Dubex som sælger at 
IT sikkerhedsløsninger. Jeg startede den 1. november i et godt firma 
med en rar og professionel kultur og nogle meget kompetente 
kollegaer.  

I foråret var Benthe og jeg med Kulturklubben i Granada i 4 dage. En dejlig tur til en helt 
igennem mageløs by. Vi oplevede både historiens vingesus i Alhambra, bylivet på de mange 
tapasbarer, naturen på det nærliggende bjerg og golfbane. Samværet med vores venner, som 
nyder at lege med, er et dejligt frikvarter, som vi prioriterer meget højt.  

Sommerferien gik i år til Kroatien tæt på Split. Vi havde sammen 
med Josefine en skøn uge med Henrik, Pernille og Frederikke. 
Programmet bestod af strand, badning og cykling i bjergene og 
naturligvis gode billige måltider i den gamle borgby Trogir. 
Efterfølgende havde vi en ligeså dejlig uge på øen Hvar. Vi kan 
klart anbefale Kroatien !  

 

Lørdag midt i december var vi samlet hos Bjarne og Birgith 
med det meste af Benthes familie til julehygge. Det var en dejlig dag, hvor alle kom med 
hjemmelavet julemad, og vi fik sunget julen ind for fuld udblæsning. Julen skal fejres på Terp 
Skovvej med Kims forældre og hele familien fra Resedavej, - så vi bliver vi 11 juleaften. Dejligt, 
- for så er der gode chancer for, at vi kan nå hele vejen rundt om juletræet. I juledagene skal 
Benthe arbejde. 

 

 

Kærlige og varme hilsner fra os alle fire. 

 

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

Benthe, Kim, Viktor & Josefine 


