
Året 2014 har budt på gode oplevelser og store 
omvæltninger! 
 

Efter at have boet 17 år på Simmerstedvej - det sted, vi 
har boet længst i vores liv - har vi besluttet os for at sæl-
ge huset. I foråret kontaktede vi ejendomsmægleren, og efter kun ca. 
3½ måned fik vi det solgt. Det er hurtigt i Haderslev, hvor der er mange 
huse til salg, samtidig med at der flytter arbejdspladser fra byen! Samti-
dig var vi så heldige at finde en fin og hyggelig lejlighed på 107 kvm. i et 
dejligt område: Lille Amalienborg, Hiort Lorenzens Vej 12E, 2.th. her i 
Haderslev - med elevator.  
Vi måtte så tage fat på den store oprydnings- og sorteringsopgave, for 
det er utroligt, hvor meget der kan være plads til i en kælder. Det betød, 
at vi har været gode leverandører til genbrugsbutikker, Loppetanken og 
genbrugspladsen. Vi har forsøgt et være realistiske, så vi kun har flyttet 
vigtig ting med. Nu er vi blevet færdige med flytningen og overdrager 
nøglerne mandag d.15/12, og så er vi løst for forpligtelserne med sne-
rydning mv. Så nu kan vi begynde at tænke på julen. Der er mange tra-
ditioner, som skal ændres, for vores julepynt havde jo faste pladser på 
Simmerstedvej, og vi må så se, hvor vi nu kan finde plads til det. 
Vi synes, at vi allerede er faldet godt til i lejligheden, og vi har det godt med beslutningen. Vi er glade og tak-
nemmelige for, at det hele er faldet så godt på plads. 
 

Men der er også sket andet i vores tilværelse: Især det, at vi begge to 
blev 70 år! Lidt mærkeligt, for med vores gode helbred føler vi os jo 
ikke gamle, nærmere langtidsvoksne! Selve dagene fejrede vi selv, og 
vi holdt så en lille fælles sammenkomst for familie og gode venner på 
Kalvø Badehotel. Det blev en helt forrygende dag med høj sol og fest-
ligt samvær. Det er en dag, vi tænker tilbage på med glæde. 
Vi havde bl.a. ønsket os oplevelser - og det fik vi! Både på dagen og i 
form af tilskud til en tur til Barcelona. 

 

Det blev en uge i september, hvor vi fandt 
en lejlighed med tagterrasse i udkanten af 
den gamle bydel. Det blev en stor oplevelse! 
Barcelona er en spændende by med masser 
at se: Arkitektur, kirker, miljøer osv. Den helt 
store oplevelse blev Gaudis: La Sagrada 
Familia - en kirke påbegyndt i 1880-erne og 
først færdig i 2020-erne, men allerede på 
verdenskulturarvslisten. En fantastisk vision 
i arkitektur, matematik, mystik og symbolik. 

Men også ”Havets Katedral” og andre ting i Barcelona 
var værd at stifte bekendtskab med. I kan få flere indtryk 
af turen på THAS.DK 
 

I foråret tog vi en lille tur til 
Harzen, som man jo aldrig 
bliver færdig med. Spæn-

dende at se alt det, der er sket i området siden murens fald. Dejlige gensyn og 
nysyn! Men også vores sommerudflugter herhjemme har givet gode oplevel-
ser!  
 

Midt i det hele har vi vores aktive pensionistliv: Aase er stadig frivillig på  
Hospice, Thorkild har opgaver i sogn, provsti og stift, og vi nyder gode venner 
og godt fællesskab i vores Y’s Men’s Club. Juleaften nyder vi ”i familiens skød” 
og nytårsaften er vi igen sammen med gode venner. 
 

En stor tak til jer alle sammen for alle gode kontakter og godt samvær i 
det forløbne år! 
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Vi vil slutte vores beretning med at sende jer alle vore 
bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år!  Aase og ThorkildAase og ThorkildAase og ThorkildAase og Thorkild    


