
Julen og årsskiftet 2005/2006 

Kære familie og gode venner! 
Hvor har efteråret været smukt! - Helt hen i oktober kunne 
vi sidde ude på altanen og drikke eftermiddagskaffe, når vi 
kom hjem fra arbejde! Først omkring efterårsferien kom der 
rigtig gang i farverne på træerne, men så var de også flam-
mende i solskinnet inden de kort tid efter faldt.  Og sikke 
morgener vi har haft med dæmpet lys og dis over markerne, når jeg kørte på arbejde 
i Christiansfeld - det har været morgener, der kunne løfte én resten af dagen! 
 

Lige efter nytår købte jeg mig et godt digitalkamera - så den har ikke fået for lidt med 
hensyn til fotografering i år. Jeg var lidt kritisk, men nu var både kvalitet og pris på et 
niveau, der var til at have med at gøre, og det giver også mange muligheder! Jeg har 
f.eks. lige vundet stiftets fotokonkurrence om forsidefotoet til stiftsårbogen! - den kan 
I se på www.haderslev.stift.dk 
Jo, der er dejligt i Haderslev - vi falder bedre og bedre til, og får flere og flere gode 
venner og bekendte hernede. Både via vores arbejde og gennem Y’s Mens Clubben.  

 

I sommer var vi med til at lave Regionskonferencen her i byen. Det blev en 
stor og god oplevelse! I 2007 skal vi også have Danske Kirkedage her i by-
en, og jeg er gået ind i lokalkomiteen med ansvar for logistik mv. Det kan jeg 
godt få noget tid til at gå med eftersom jeg har fået mere tid privat! 

 

Lige efter nytår måtte vi igennem en kraftig sparerunde i 
Folkekirkens Mission, som betød, at der skulle findes en 
helt ny konstruktion i samarbejdet, hvis det skulle fortsæt-
te. Der var simpelt hen ikke økonomi til det hidtidige ni-
veau, selv om vi tidligere har været gennem besparelser. 
Det betød, at jeg blev opsagt fra min fuldtidsstilling. Stil-
lingen skal frem over være halvtids, men jeg fik forhand-
let mig frem til en kvote på 65% det første år, idet jeg så 
har det timetal som gør, at jeg kan få fuld efterløn, hvis 
det bliver udgangen. 
 

Vi har vænnet os til det - og er egentlig helt godt tilfreds 
med det. Vi har så begge ca. 2/3 arbejde, og det giver 

nogle gode muligheder også på hjemmefron-
ten: ordnet have, kælder, malet osv. Det er 
heller ikke så tosset. 
 

Sommerens ferietur gik til Normandiet og 
Bretagne - et af de steder, der altid har stået 
højt på vores begges tur-ønskeliste. Lige si-
den jeg gik på seminariet har jeg ønsket at 
se katedralen i Chartres (dronningen blandt 
kirker!) og kirkeområderne med kalvarier i 
Bretagne (udendørs altertavler, kalder Aase 
dem). Men også til andre gode oplevelser: 

Reims 

Kalvarier i Bretagne 

Chartres 

Mt.Sct.Michel 

Krigskirkegård 

Invasionskysten i Normandiet, 
Bayeux-tapetet, Klosteret i vade-
havet, Monets have, de store 
stenaldergrave, kysten og de 
smukke bretonske huse og by-
er - og god mad fra havet! 
Det kan varmt anbefales! 

Nu er det så igen blevet jul! Vi har fået adventspynten op og julekrybben fra Ma-
dagaskar sat frem, så det er som det skal være. Vi glæder os til en rolig jul i fa-
miliens skød, som det jo hedder. Og så er der lige det ekstra, at det bliver en 
rigtig NARNIA-jul! Det er en offentlig hemmelighed, at jeg er Narnia-nørd. Men 
der er så mange dybder i bøgerne. Har man forstået C.S.Lewis’s fortælling om 
Narnia, har man forstået det vigtigste i kristendommen - intet mindre!  I dag hed 

det i epistlen: ”I mørket skal lyset skinne frem” - 
det gælder både i Narnia og i vores virkelighed! 
Så det bliver spændende at se den nye film - vi 
glæder os!  
Vi vil slutte vores beretning med at sende jer 
alle vore bedste julehilsener og ønsker!  

En ting er ferieoplevelser, de fyl-
der os med nye vinkler på livet 
og tilværelsen, men det er den 
gode dagligdag, der fylder os 
med glæde og taknemmelighed! 

Aase og Thorkild 


