
WOW, sikke et år! Det har været helt fantastisk – alle gode ting stod i kø og 
har budt på enestående oplevelser! Så i år lader vi julebrevet fylde to sider! 
 

Først og fremmest selvfølgelig vores guldbryllup Sankt Hans dag! Det blev 
en vidunderlig dag, som vi ser tilbage på med stor taknemmelighed.  
I stedet for den traditionelle morgensang herhjemme havde vi fået lov til at 
mødes til morgensang i Gl. Haderslev Kirke sammen med alle Y’s Men og 
andre venner og familie. Det var en dejlig måde at begynde dagen på.  
Derefter var der brunch /frokost-samvær på Hotel Harmonien. Dejlige timer 
med god mad og gode indslag! Om aftenen mødtes den helt nære familie og 
vennekreds til fest på Tyrstrup Kro. En vidunderlig oplevelse, hvor der blev 
både set tilbage og set omkring og set frem i taler og sange. Efter overnatning 
og morgenmad kunne vi så sige farvel til hinanden efter et døgn, hvor der og-
så havde været god tid til snak og samvær!  
Tak til alle, både på Harmonien, på Tyrstrup Kro og på Facebook, og hvor vi 
ellers blev fejret. Men mest af alt håber vi, at I også føler, at vi fejrede jer og de sammenhænge, vi har og har haft 
med hinanden! 

Og nu har vi så haft det første år her på Jakob Knudsens Vej. Det har 
været så fint, og vi er meget glade for skiftet og befinder os rigtig godt! 
Vores lille have på 100m² har været et paradis! Fra slutningen af april til 
begyndelsen af juni var den et farveorgie – og der blev taget rigtig mange 
billeder! Vi kunne nyde terrassen ind imellem den megen regn, så efter-
årsfarverne, og nu er der hængt lys i et af træerne! 

Det blev også til et par ture i år:  
En forsommertur til Bremen i nogle  
dage sammen med René, og vi tre tog 

ligeledes en sensommertur til Lüneburg og Lüneburger Heide. Vi har det godt sammen på sådanne små ture!  
 

Og så har vi haft reformationsfejring i år med Haderslev som 
centrum i sin egenskab af Nordens Wittenberg: Fællesgudstje-

nester og offi-
ciel fejring med 
dronning, stats-
minister og 
mange andre 
betydelige re-
præsentanter 
for Danmark.  
 

Men også en folkefest i byen, hvor vi sammen med en række Y’s 
Men’s venner var engagerede som hjælpere ved arrangementet i 
Teltet på Gravene.  
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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    

Det har været en kæmpeoplevelse, som kulminerede med, at vi blev 
inviteret med i en delegation fra Haderslev til fejringen i Wittenberg. 
Det var en stor oplevelse at se, hvor meget de havde sat alle sejl til og 
et dejligt gensyn med byen.  
500-året har været fyldt med gode oplevelser, og vi fik opfrisket, hvor 
skelsættende Luthers opgør var, og hvad det har betydet for vores må-
de at forstå både kristendommen og vores verden på.  
En sætning, som gik igen flere gange var ”Altid allerede elsket!” Selv 
om det egentlig er en bogtitel, siger den meget om det, der var refor-
mationens anliggende: At Guds kærlighed har vi - men også, at den 
kærlighed har forplantet sig her i vores liv: Vi mærkede det ved vores 
guldbryllup, og vi hører det igen nu til jul: Gud gav sig til kende i Jesu 
kærlighed til alle dem han mødte, og alle os, der fulgte efter. 
 

Som vi plejer, har vi haft 
mange dejlige oplevelser 
i Danmark, f.eks. til det 
nye Vadehavscenter og 
Tirpitz-museet. Vi indlø-
ste gaver: Et ophold i 
Thisted og Nationalpark 
Thy, og nu i december en 
juletur til København med 
”Tryllefløjten” i Operaen.  
 

Og flere ting venter! 
 

 

Og så har vi haft besøg af Aases grandkusine Karen fra USA sammen med hendes partner Frederike. Vi 
var kommet i kontakt med hende via slægtsforskning på nettet og havde udvekslet mange spændende op-
lysninger. Vi besøgte de tre nære verdensarvssteder, en grandfætter Lars i Fredericia og tog på en tur til 
slægtens steder på Lolland, hvor deres oldeforældre levede. Det var så spændende! 

Mange andre ting kunne være nævnt, men I kan få indtryk af det på vores hjemmeside: thas.dk. 
 

En af de store oplevelser har været at følge Clara Maries andet år. Nu løber hun rundt, småpludrer og er 
det gladeste lille væsen, som vi glæder os meget over og besøger, som det nu kan passe sig. Vi har det 
dejligt når vi er sammen. Vi nyder at få lov at være babysittere og er lige så pjattede som alle andre bedste-
forældre – nu forstår vi det! Vi er selv blevet ramt af bedsteforældresyndromet! 
 

Julen fejrer vi i år i Haderslev sam-
men med René, da Mallingfamilien 
skal være sammen med noget af  
Sophies familie i Nordjylland. Men vi 
er sammen til Clara Maries to års 
fødselsdag 30. december! 
 

Som I kan læse og se, har det været 
et fantastisk år, og vi glæder os og er 
dybt taknemmelige for alt det, der er 
kommet os i møde.  

 

Vi vil ønske, at I alle har det godt! - Tak for alt i 2017! 

Lutherhaus i Wittenberg 

Dronningens Lutherrose 
Nr.Vorupør 

Aase, Lars og Karen Oldeforældres grav i Torslunde Der udveksles oplevelser! 

Jul i Den gamle By i år 

Tur på landet 

Clara Marie 


