
Vi vil slutte vores beretning med at sende jer alle vore 
bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år!  Aase og Thorkild 

I år er det vores 13. jul i Haderslev! - dvs. at det er det sted og i det hus, 
vi har fejret flest juleaftener - helt utroligt, hvor tiden går. Men den går 
godt, for dagene er fyldt med gode gøremål og oplevelser. Vi er i år ble-
vet rigtige pensionister med 65-billet og det hele! Men vi 
har heldigvis begge et godt helbred, er engagerede i man-
ge ting, og har i det hele taget en privilegeret tilværelse! 
Det er vi meget taknemmelige for! 
 

Aase har sin gang på Hospice Sønderjylland, og Thorkild har 
hjemmesider for sogn og provsti, og har haft gang i oprettelse af 
provstikomiteer for Folkekirkens Mission i Haderslev stift, og det er fuldført i år! Vi har haft Haderslev Kirke-

dage igen inden de store Danske Kirkedage i 2010 i Viborg. Vi er aktive i vores 
Y’s Men’s Club og Thorkild skal være DG, dvs. formand for Distrikt Grænselan-
det i 2010-11, så der bliver nok at se til. 
 

I sommer havde vi en fætre- og kusinesammenkomst på Thorkilds side, som 
medførte, at mange af os, der ikke havde set hinanden siden mormors tid, nu 
kunne snakke sammen og udveksle oplevelser og mail-adresser. Vi har også 
fået kontakt til en del af familien på New Zealand, som vi ikke vidste meget om. 
En slægtsforsker i familien dernede fandt os på nettet, og vi har nu udvekslet en 
masse ting på mail. Hvis nogen vil have en lille udvandringshistorie, så kig her: 
www.thas.dk → Familien → Thorkilds slægt morfars side → og klik på ”Maren 
Nielsen”. Det er da lidt spændende! 
 

For et par år siden skrev vi i vores ”årsberetning” at 
det er vanedannende med rejser!  
 

Vi havde i foråret en tur til Mellemøsten med KD og Unitas: Israel, Palæstina og 
Jordan. Det blev en fantastisk oplevelse, som man ikke lige bliver færdig med 
med det samme - på trods af Thorkilds uheld. Det er lidt svært at finde ud af,  
hvilken ”Grædemur” der gjorde størst indtryk: den i Jerusa-
lem eller den i Betlehem - men i hvert fald ville hyrderne i 
dag aldrig være nået frem til barnet i Betlehem, for de var 
standset af tjek-points, mure og pigtråd. - Man rejser ikke 
upåvirket til Israel! 
I juni tog vi til Schweiz, hvor vi i 14 dage oplevede alperne 
for fuld udblæsning! Det er simpelt hen fantastisk!  
I september blev det et dejligt gensyn med Prag, hvor vi 
havde en helt vidunderlig sensommeruge med god tid til at 
suge indtryk til sig! Og så tog vi i sidste uge en lille tur til 
julemarkederne i Lübeck og Lüneburg.  

Det er altså hyggeligt! 
Nogle få billeder her kan 
giver et indtryk, men flere og større kan ses på THAS.DK under Rejser. 
 

Nu glæder vi os til julen, med alt det, der hører sig til. Og vi glæder os til at 
tage hul på endnu et forhåbentlig godt nyt år! 
 

Tak for alle gode kontakter og samvær i det forløbne år - vi håber på og 
glæder os til flere i det kommende år!  Hils alle omkring jer! 

Julen og årsskiftet 2009/2010 

Kære familie og gode venner! 


