
Julen og årsskiftet 2008/2009 

Kære familie og gode venner! 
Det er vist første år overhovedet, hvor vi ikke er begyndt at pynte op til jul før tredje søndag i advent. Men 
årsagen er den ganske enkle, at vi har været igennem en større renovering af vores hus, og at håndværker-
ne først var færdige torsdag 11. december. Men så har vi også fået omfuget hele huset på grund af murbi-

angreb, hulmursisoleret og isoleret på loft og  
i skunke, fået nyt tag, ny skorsten, nogle nye 
vinduer osv. Det tog lidt længere tid end be-
regnet, men resultatet er også rigtig godt 
håndværk og en nydelse at se på og bo i. 
Allerede nu kan vi mærke, at huset er lunere! 
 

Vi har haft et rigtigt pensionistår, men i prin-
cippet er det efterløn et halvt år endnu. 
 

Vi er begge godt engageret i frivilligt arbejde - Aase på Hospice Sønderjylland og i Parasollens bestyrelse, 
et socialt værested under KFUM’s Sociale Arbejde. Thorkild laver hjemmesider for sognet og provstiet og er 
i gang med et frivilligt konsulentarbejde for stiftet i forbindelse med stiftsudvalg og provstikomiteer for Folke-
kirkens Mission. Desuden havde vi så gode oplevelser med det tværkirkelige samarbejde i forbindelse med 
Danske Kirkedage i 2007 i Haderslev, at vi synes, at det ville være en skam, om det kun blev en engangsop-
levelse. Derfor lavede vi Haderslev Kirkedage i september og fortsætter i 2009. Så har vi vores Y’s Mens 
Club, med gode venskaber og spændende arrangementer. Endelig holder Thorkild en del foredrag i forskel-
lige sammenhænge, så vi nyder det og har en aktiv pensionisttilværelse! 

 

Folkekirkens Missions bestyrelse besluttede, at 
det arbejde om KIRKE hos os, som vi igangsat-
te i forbindelse med menighedsrådsvalget 2004 
og fulgte op i 2006, skulle fortsætte 
med en opfølgning efter menig-
hedsrådsvalget her i 2008, og 
Thorkild blev spurgt om at være 

med igen. Det har været rigtig spændende, og resultatet kan 
ses på www.kirkehosos.dk, som Thorkild  har stået for opdate-
ringen af. Dejligt, at erfaringerne endnu kan bruges! 
 

I år er vi også rigtig kommet i gang på Internettet. Vi har fået 
vores egen hjemmeside www.thas.dk, som står for THorkild og AASe. Det har 
været lidt sjovt, og det har faktisk givet mange gode kontakter af forskellig art. 
Og så vi er også kommet på Facebook - ja, tænk engang! 

 

Nå ja, vi har selvfølgelig også taget os tid til at se os lidt omkring i 
år. I april rejste vi alle fire til Paris og havde nogle rigtig gode ople-
velser der. I juni tog vi to gamle en uge til Blekinge  og boede i en 
rigtig idyllisk skovhytte. Derefter en pragtfuld uge på Bornholm. 

Juli tilbragte vi herhjemme, men lave-
de småture til de nærmeste byer og 
steder i Sydjylland. Efter skoleferien tog vi en tur til Det øst-
lige Tyskland med bl.a. et besøg i Dresden og Sächsische 
Schweiz - en pragtfuld tur med masser af gode kultur- og 
naturoplevelser. Og her i december tog vi nogle dage til 
Hamburg for at se de mange julemarkeder - der var virkelig 
noget at se på! Nogle få billeder her kan giver et indtryk, 
men flere og større kan ses på THAS.DK under Rejser. 
 

Nu glæder vi os til julen, hvor vi fire igen skal være sammen. René er stadig EDB-
mand i Odder og har et stort netværk om kor, mad, whisky, geocashing mv. Heine 
trives som forstander på Femmøller Efterskole med fingeren på pulsen i forhold til, 
hvad der rører sig blandt unge, men nyder også samvær med venner om musik mv. 
 

Tak for alle gode kontakter og spredt samvær i det forløbne år - vi håber på og ser frem til mange af slagsen 
sammen med jer i det kommende år!  Hils alle omkring jer! 

Vi vil slutte vores beretning med at sende jer alle vore 
bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år!  Aase og Thorkild 


