
Klokken slår - Tiden går! - Nu er det ti år siden vi gik på efterløn/pension. - I år 
fejrer vi den tyvende jul i Haderslev! - Og igen i år har vi haft et dejligt liv med 
masser af glæder, oplevelser og fællesskaber i familie- og venne-relationerne. 
Vi er stadig begge engagerede i de sammenhænge, som har fyldt en del i de 
seneste år. Det er dejligt stadig at kunne både yde og nyde i fællesskab med 
andre. Vi har et godt helbred og vi har hinanden – og næste år skal vi have 
guldbryllup! Det er simpelt hen ikke til at forstå, men det fylder os med taknem-
melighed! 
Den største oplevelse i året er, at vi lige før nytår blev bedsteforældre til den 
mest bedårende lille pige! Ganske vist bor Sophie og Heine i Malling ved År-
hus, så det er 1½ times afstand, og det betyder, at det ikke er så tit vi ser lille 
Clara Marie, men vi bestræber os på, at det bliver ca. en gang om måneden. 
Nu er hun snart et år, og det er fantastisk, hvad der sker med sådan en lille én 
fra gang til gang.  

Sammen med René har vi haft et par ture, først 
nogle dage i påsken til Lübeck, som han ikke 
havde besøgt, siden vi var der samme i 1990. Det var en skøn forårstur, og vi 
gentog succesen i slutningen af sommeren, hvor vi var en lille uge i Hamburg, 
- en spændende by, som alt for mange danskere bare kører igennem. 
 

Selv havde vi en pragtfuld tur til Normandiet / Bretagne på næsten tre uger 
med ophold undervejs ned og hjem. Noget af det mest spændende for kirke-
nørden som mig var at se de fine kalvarier i det vestligste Bretagne og også 
nogle af de store franske katedraler. Helt enestående var det at se, hvor langt 
de var kommet med renoveringen af Chartres 
katedralen! Det er simpelt hen toppen! Men og-
så dejlige naturoplevelser ved kysterne, klinter-
ne, højdedragene og med kløfter og drypstens-
huler. I kan få lidt indtryk af det på vores hjem-
meside: www.thas.dk 

 

Det mest omvæltende er dog, at vi 
igen er flyttet. Efter at have solgt 
vores hus var vi så heldige at finde 
en dejlig lejlighed i ”Lille Amalien-
borg” og har været rigtig glade for 
det. Men vi blev i boligforeningen, 
for vi håbede, at der ”ad åre” kun-
ne blive et lille rækkehus ledig her 
i dette område – og det blev der i 
sommer! Det kunne vi ikke lade gå 

forbi os, så vi sagde ja og har ikke et øjeblik fortrudt bøvlet. Et vidunderligt lille hus med god indretning og en 
dejlig lille gårdhave i japansk stil, som er rigtig let at holde! Vi nåede lige at nyde terrassen i de dejlige sidste 
14 dage sidst i september. I er alle meget velkomne til at kigge forbi - der er kaffe på kanden! 
 

Vi skal igen i år fejre jul i Malling sammen med Heines lille familie og med René, og det glæder vi os meget 
til. Nu ønsker vi, at I alle har det godt, og at vi alle må få en god og glædelig jul i hver vores sammenhænge. 
 

Tak for samvær og følgeskab i årets løb! Og vi ønsker hinanden alt det bedste i det kommende år! 

Julen og årsskiftet 2016/2017Julen og årsskiftet 2016/2017Julen og årsskiftet 2016/2017Julen og årsskiftet 2016/2017    
Kære familie og gode venner!Kære familie og gode venner!Kære familie og gode venner!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 ThorkildAase og ThorkildAase og ThorkildAase og Thorkild    
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