
Aase og Thorkild 

Igen et år! Igen har vi haft glæder, oplevelser, opgaver, samvær og godt helbred. Vi har hinanden! 
 

Alt det fylder os med taknemmelighed, for det er jo ikke en selvfølgelighed - det begynder vi også at mærke i 
vores sammenhænge og blandt dem, vi omgås. Des mere nyder vi vores pensionisttilværelse, og vi fylder 
dagene med de ting, vi gerne vil bruge tiden til: frivillige gøremål af forskellig slags, interesser, rejser o.m.a. 
 

Aase har stadig sin gang på Hospice Sønderjylland, og Thorkild har brugt en del tid som formand for Distrikt 
Grænselandet i Y’s Men’s regi. Derudover hjælper han i sogn, provsti og stift med forskellige opgaver.  
 

Også i år er verden blevet større for os. I maj rejste vi sammen med Bente og Ivan 
(de venner, som vi har fejret nytårsaften sammen med i rigtig mange år) til Rom. In-
gen af os havde været der før, men vi gik på nettet og fandt en sjov ferielejlighed 
midt i det gamle Rom, og så gik vi ellers på opdagelse. Det blev mange af de store 
seværdigheder, de spændende miljøer, og naturligvis var der lige en del kirker, som 
Thorkild skulle kigge nærmere på. Det blev en stor oplevelse - og dejligt at opleve det 
sammen med nogen! 

I juni tog vi en tur til Færøerne - det har 
længe stået som et ønskerejsemål. Og vi blev ikke skuffede - 
det var virkelig spændende! Vi fløj fra Billund, havde lejet en bil 
deroppe, og så kunne vi ellers bevæge os rundt. 
 

Sidste år kom Thorkild galt af sted 
med sin skulder i Jordan, og det udlø-

ste en ulykkesforsikring, som vi med det samme bestemte skulle bruges til en fami-
lietur til Skotland. René har jo lært os at sætte stor pris på Single Malt Whisky, 
så det blev en whisky-studietur primært til de vestlige whisky-øer: Islay, Mull, Skye 
mv. Det var bare spændende - men der er meget andet at opleve i Skotland, og så 
var det længe siden at vi fire har haft næsten 14 dage 
sammen med hinanden! Nu har det en anden medbe-
tydning at dele en god whisky!  
 

Alle tre gange havde det været rejser 
med fly, og vi synes næsten ikke, at det 
kunne passe, at vi slet ikke selv havde 
været på en biltur! Og eftersom bilen var 
ved at have 18 år på bagen, besluttede vi os for at skifte Carinaen ud med en Yaris - for Toyota skulle det 
være. Og så kørte vi en tur til Pfalz - igen! Men med ophold i Hannover og Frankfurt, byer, som man jo ellers 
kører uden om. Og nu havde vi jo et miljømærke, og så måtte vi godt køre ind i de byer, og de er faktisk og-
så et besøg værd! På hjemvejen kørte vi over Eisenach og så, hvor meget der er sket der, siden vi var der 
sidst - og det er meget! 

Vi placerer nogle få billeder her på hilsenen, men flere og større kan ses på 
THAS.DK under Rejser. 

Nu glæder vi os til julen med alle dens traditioner. Og  
til at tage hul på endnu et godt nyt år - med håb om 
glæder, oplevelser, opgaver og godt helbred!   
En stor tak til jer alle sammen for alle gode kontakter 
og godt samvær i det forløbne år - vi glæder os til fle-
re i det kommende år! 

Julen og årsskiftet 2010/2011 

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!  

Wartburg 

På Ardbeg 

Den spanske trappe 

Eilean Donan Castle 


