
Igen er vi gået ind i december måned med alle de dejlige gøremål – herunder julebrevet / 
årsberetningen til jer alle.  
 

Det er vores 17. jul i Haderslev – vi er på vej ind i vores halvfjerdsindstyvende år! Det mærkes, at vi er ved at 
nå op i årene – ikke så meget for os selv, for helbredet er godt, vi har nok at rive i og har igen i år haft gode 
oplevelser. Men også i år har vi måttet slette navne på vores liste over dem, der skulle modtage vores julehil-
sen. Det giver anledning til overvejelser og eftertanke og en erkendelse af livets begrænsning. At det vigtige 
ikke er, hvad vi når i livet, men hvad vi nås af, og hvad der strømmer os i møde fra dem, der holder af os, 
holder om os og holder os ud! Og i sidste ende: hvad der strømmer os i møde fra Gud. Og det er vel det, 
advent handler om – og julen med: At lyset skinner i mørket, og at det ikke er os selv, der tænder det! 

 

Også i år har vi haft gode oplevelser på ture i ind- og 
udland. I april tog vi på en tur til Holland for at se blom-
stermarker. Foråret var også forsinket i Holland, men vi 
fik mange gode oplevelser. Vi boede ude på landet i 
marsken med kanaler og kreaturer lige uden for vinduet. 
Det var et fint udgangspunkt for ture til blomster, møller 
og kirker. 

I september tog vi på en tur med Gislev Rejser til Toscana med Firenze, Siena, Pisa og 
flere kulturbyer og landskaber. Pragtfuldt vejr, skøn natur og stor verdenskunst, jo, det 
var en stor oplevelse! 
 

De seneste år har vi i løbet af sommeren taget flere små udflugter: Vi tog nogle dage 
på Samsø, hvor Thorkild ikke havde været siden lejrskolen for over 50 år siden, og 
hvor Aase aldrig havde været. Det var en dejlig tur! Også et par dage op over Holms-

lands Klit, Tipperne, Ringkøbing mv. Det er mange år 
siden vi har været på tur derude vest på.  
 

Selvfølgelig er der også hele tiden 
nyt at opdage ikke så langt væk, 
f.eks. sølandet nordvest for Kolding 
og Kolding Ådal. Den nye domkir-
keplads i Ribe, Zeppelinmuseet i 
Tønder og sort sol i marsken.  

 

I foråret oplevede vi Mahlers 8. symfoni i Aarhus Musikhus - 
en af de største symfonier - storslået! Og i sommervarmen 
aflagde regentparret besøg i Haderslev!  
 

Jo, der sker noget, og vi sætter også stor pris på de mange 
fine oplevelser vi får herhjemme! 
 

Aase er stadig frivillig på Hospice, Thorkild nørkler med 
hjemmesider o.a. til sogn, provsti mv. og vi nyder gode ven-
ner og godt fællesskab i vores Y’s Men’s Club i Haderslev. 

 

I år fejrer vi juleaften sammen med René, fordi Heine og Sophie er sammen med noget af hendes familie. 
Men vi er alle fem sammen nogle af juledagene – det glæder vi os meget til! Nytårsaften er vi igen sammen 
med gode venner, så alt er, som det skal være! 
 

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

Julen og årsskiftet 2013/2014 

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 


