
Aase og Thorkild 

Det er første søndag i advent! Den første sne! Det første lys! De første carols på CD’en. Den før-
ste tekstrække: ”Velsignet være han, som kommer!” Adventstidens håb!  
”Håb er at kunne glæde sig til i morgen!” - var der nogle minikonfirmander, der forklarede det! Og 
jo, vi glæder os til i morgen - vi glæder os til jul - vi glæder os!!! 
 

Det er nok sundt, at årets rytme er sådan, at vi mindst denne ene gang om året standser op og lægger mær-
ke til alt det, som vi sætter rigtig stor pris på og er taknemmelige over, og lader det fylde os med glæde: Et 
dejligt hjem, god familie, værdifulde venner, mange aktiviteter - og hinanden! 
 

Året har budt på mange gode oplevelser, men én overgår dem alle: Vores familietur til The Wild West i USA.  
Vi var så heldige, at det kunne passe ind med, at vi alle fire kunne tage af sted sammen i april måned. René 
og Thorkild gik på nettet og bookede fly, bil, moteller og hvad der ellers skulle reserveres på forhånd. Og så 
var det bare af sted: Og alt klappede perfekt! Vi fløj til Los Angeles og nød stranden, besøgte Hollywood mv. 
inden vi tog af sted på den store tur til de store naturoplevelser i nationalparkerne og alle de steder vi i øvrigt 
havde planlagt at gøre ophold.  

 

Vi kørte gennem ørken i Californien og de røde klipper ved Sedona til mete-
orkrateret i Arizona. Vi besøgte dybe kløfter i Grand Canyon, snævre passa-
ger i Antelope Canyon, sletter og formationer i Monument Valley, klippebuer 
og andre fantastiske fænomener i Utah: Canyonlands, Arches, Capitol Reef 
og Zion. Vi oplevede de eventyrlige naturskulpturer i Bryce og saltsletterne i 
Death Valley. Vi kørte over en supervulkan i Owens Valley og over Sierra 
Nevada Bjergene til vandfald i Yosemite og videre til et ophold i San Francis-
co. Så et par dage langs Stillehavet tilbage til udgangspunktet i Los Angeles. 

 

En enestående vellykket tur! Vi 
så alt det, som vi havde planlagt 
og mere til. Og vi havde det helt 
vidunderligt og sjovt undervejs! 
Den tur har vi glædet os over 
lige siden! - I har sikkert fulgt lidt 
af det gennem Facebook, og 
ellers kan I se en masse billeder 
på THAS.DK under Rejser. 
               _  _  _ 
 

Heldigvis er også vores daglige 
gøremål fyldt med masser af 
oplevelser i f.eks. Y’s Men’s 
sammenhænge, hvor det er lyk-
kedes at starte en ny klub op. 
 

René er fortsat i Odder og Heine er i fuld gang på ”sin” nye skole i Malling: 
Efterskolen for Scenekunst. De har fyldt op og er kommet flot fra start!  
 

 Her i julen vil vi være fem, for Heine har sin kæreste Sophie med til Haderslev. Vi glæder os meget til at væ-
re sammen! Og på den måde slutter året, så vi kan tage hul på et nyt - Også det glæder vi os til! 
 

En stor tak til jer alle sammen for alle gode kontakter og godt samvær i det forløbne år! 

Julen og årsskiftet 2012/2013 

Kære familie og gode venner! 

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