
Et år nærmer sig sin afslutning. Dejligt med 72 sommerdage – forfærdeligt med tørken. Et år der går over i 
historien med klimarekorder. Men også et år, der har andre markeringer: 20 år siden Aase blev sognemed-
hjælper - 40 år siden jeg blev skoleinspektør - 50 år siden René blev født - 100 år siden Første Verdenskrig 
sluttede - 200 år siden ”Stille Nacht” blev sunget første gang… 

 

Også i år har vi haft mange gode oplevelser sammen - og sammen med familie 
og venner. Vi indløste de sidste gavekort fra guldbrylluppet, bl.a. med en tur til 
Rügen fra den dag sommeren begyndte. Det var en dejlig tur i et fantastisk natur- 
og kulturlandskab. Vi holder meget af det hjørne i Tyskland! Men sommeren bød 
også på fine oplevelser rundt i Jylland på vores små sommerudflugter. I år har vi 
fået en udflugtsbåd på Haderslev Dam – og 
det er en dejlig sejltur!  
 

I årets løb har min fætter Birger og jeg arbejdet en del med slægtens hi-
storie. Han har i tidens løb samlet en masse, og det har været kontakten 

til New Zealand, der har været i fokus. 
Nok også inspireret af arbejdet med 
Aases slægt og besøget fra USA sid-
ste år. Det har været spændende at 
dykke ned i den udvandringshistorie, og I kan læse om det på THAS.DK. 
Der er meget mere at finde ud af, og Birger og jeg fortsætter – det er jo 
også ved at være sidste udkald med at samle noget fra de generationer 
inden for meget kasseres. 
 

Vi havde en dejlig tur gennem Tyskland til Østrig i august-september. En 
uge nedad med flere ophold. Så en uge i Kärnten og en uge i Tyrol inden vi 
brugte nogle dage på hjemturen. Netop i år er det 200-års jubilæum for 
”Stille Nacht”, og Østrig har sat alle sejl til fejringen. Det var rigtig spænden-
de at dykke lidt mere ned i den historie. Vi besøgte Stille Nat-kapellet første 
gang i 1991, så der er længe siden. Vi havde helt fantastiske naturoplevel-
ser på turen, ligesom der også var kulturoplevelser i byerne. Virkelig spæn-
dende! Så længe vi har helbredet og hinanden og det er forsvarligt, vil vi 
gerne fortsætte med selv at køre sådanne lidt længere ture. Det giver en 
frihed selv at bestemme, men vi har ikke planlagt 2019 endnu.  

 

Også i familien går det godt. René 
fyldte 50 år i august! - Sophie og 
Heine har købt et lidt større hus i 
Odder. Et dejligt hus med en god 
beliggenhed, så der besøger vi 
dem jævnligt, og der skal vi også 
holde jul alle seks. I år kan Clara 
Marie begynde at forstå noget af 

det der sker – og i hvert 
fald kan hun opleve det 
særlige i julen. Hun bliver 
- selvfølgelig - dejligere 
og dejligere og 
fylder tre år mel-
lem jul og nytår. 

 

Meget mere kunne fortælles, både om vores frivillige enga-
gementer og dagligdagene. Men vi vil gerne takke jer alle 
for året der gik, og ønsker jer en glædelig jul med et vers 
fra ”Stille Nacht”, som Ellen Lissner har oversat: 

Julen og årsskiftet 2018/2019Julen og årsskiftet 2018/2019Julen og årsskiftet 2018/2019Julen og årsskiftet 2018/2019    
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    

Stille nat, hellige nat,  
englesang over mark og krat,  
hyrder vågner i undren stor;  
verdens frelser iblandt os bor!  
Åbnet er himmerigs port.  

På Rügen 

Haderslev Dam 

Ved vore  
oldeforældres hus 

Os alle seks 

Ved Grossglockner 

Bedsteforlældre 

Stille Nat-kapellet Stille Nat-kapellet 

I Kärnten 


