
Aase og Thorkild 

Igen er der gået et år! Vi skal nu fejre vores jul nr.15 i Haderslev! Ikke til at forstå, men vi befinder 
os rigtig godt hernede - en dejlig egn, god omgangskreds, mange aktiviteter - og vi har hinanden! 
  

Alt det sætter vi rigtig stor pris på og er taknemmelige over, for også i år er vi blevet mindet om, at livet ikke 
længere er en selvfølge. Igen i år må vi slette navne i listen over venner og familie, som skal have en julehil-
sen. Vi føler stærkt med jer, som må sidde alene tilbage med savnet.  
 

Vores dagligdag er stadig fyldt med de ting, som vi gerne vil bruge tiden og livet på. Det gælder både i vores 
frivillige arbejde og herhjemme med gode bøger, musik og samvær. Vi nyder naturen omkring os og på de 
ture, vi foretager både her i nabolaget og uden for landets grænser. 

 

Sidste sommer var Thorkild så heldig at vinde en rejse, og den 
konverterede vi i foråret til en tur til Wien. Vi har længe haft det 
store ønske at opleve Musikkens Hovedstad med koncert, kirker 
og andre store bygninger og et helt specielt miljø. Det blev en 
stor og dejlig oplevelse for os! 
 

I forsommeren kørte vi selv en tur til Provence med flere ophold både 
på turen ud og hjem. Det blev også en stor natur- og kulturoplevelse!  
Vi havde fundet et par gode lejligheder i øst og vest, og det gav gode 
muligheder for udflugter til de mange ting. Især gjorde Verdonkløfterne 
et stort indtryk - storslået natur!  
 

Herhjemme tog vi i sommer en ø-tur fra Als til Ærø, 
Langeland, Lolland, Falster og Møn. Det blev en fin tur, 
for ”sydhavsøerne” er utrolig smukke! Man behøver ikke 
altid at rejse langt væk for at se noget smukt! 
 

Årets sidste ferie blev en sensommertur til Norge. Vi 
kørte op gennem den vestlige del over de store fjorde til Geiranger, Molde og Kristiansund, inden vi kørte til 
Trondheim og ned gennem dalene til Oslo. Det blev til et 25-års gensyn med fjeldgården Kjeåsen, og til gen-
syn med ikke mindre end 23 stavkirker. Men vi stiftede også bekendtskab ned mange ting, som vi ikke tidli-
gere havde set, f.eks. Moldepanoramaet (billedet forneden) og Atlanterhavsvejen.  
Vi placerer nogle få billeder her på hilsenen, men flere og større kan ses på THAS.DK under Rejser. 
 

På det familiemæssige område sker der ikke så meget nyt. 
René er stadig i Odder, men Heine skifter job, idet han 
holdt som forstander på Femmøller Efterskole i efteråret for 
at starte en ny efterskole op til næste sommer. Det er 
”Efterskolen for Scenekunst” i Malling, hvor han skal være 
forstander. Det giver ham mulighed for en pause i for-
beredelserne i foråret 2012, og da vil vi fire lave en fæl-
les tur til de store nationalparker i det sydvestlige USA. 
Det bliver en fantastisk tur! 
 

Nu glæder vi fire os til at fejre julen sammen. Nytåret 
bliver igen med besøg af gode venner, og så kan vi  
tage hul på endnu et godt nyt år - med håb om nye  
glæder og oplevelser!   
 

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

Julen og årsskiftet 2011/2012 

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!  


