
”Hvad er det, der gør jul til noget særligt?” - Sådan spørges der i en helt ny 
julesang her fra 2015. Sangen kan man google og høre Danmarks Radios 
Pigekor synge. Og så nævnes alt det i julesangen, som vi holder så meget 
af - men er det bare det? Og sangen svarer selv: ”Nej, julens stjerne lyser, 
når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer.” 
 

Hvert år stiller vi vores julekrybbe af rosentræ fra Madagaskar frem, og den 
har sin faste plads under ibenholt-krucifikset fra Tanzania. For barnet i kryb-
ben og manden på korset er den samme - det barn i krybben er så meget 
mer. Den første koral i Bachs Juleoratorium har melodi fra en påskekoral! 
Det er sammenhængen, men det er også julens paradoks! Og dette mysteri-
um - dette mere - kan kun udtrykkes i billeder, i salmer, i fortællinger, og i 
ritualer: Det er det, der gør julen til noget særligt! 
 

Året 2015 er vores første år i ”Lille Amalienborg”, og det har været et dejligt år. Vi er faldet godt til i vores nye 
omgivelser, og har det godt med skiftet. Vi har taget omgivelserne til os og udnyttet de nye muligheder, det 
giver. Og vi savner mærkeligt nok ikke, at vi ikke skal knokle i haven for at holde ukrudtet nede, eller slå 
græsplæne eller rydde sne. Vi bor lige ved siden af ”Kløften”, har ikke langt til Vesterskoven og nyder i det 
hele taget den dejlige natur omkring Haderslev.  

 

Om sommeren laver vi ca. hver uge udflugt til 
mange af de spændende steder, der ligger i 
en overkommelig afstand. Vadehavet, Hær-
vejen osv. har været gode tur-mål i år. Men vi 
fik også en tur til København i 70-års fødsels-
dagsgave, og den indløste vi i foråret. Dejlige 
gensyn og også besøg i både Thorvaldsens 
Museum, Glyptoteket og Nationalmuseet. 
 

Men det er også blevet til ture lidt længere 
væk i år. I foråret tog vi en lille uge til 
Mecklenburg-Vorpommern. Det er et dejligt 
og spændende område med mange ting at 
se nærmere på. I sommer var vi på en bustur 
til Krakow-Zakopane, som vi besøgte med 
skolen i 90’erne. Det var rigtig spændende at 

gense noget og at se noget af det, vi ikke kunne nå, når vi havde elever med. Der er sket rigtig meget derne-
de! I sensommeren kørte vi selv en tur til Ruhr-distriktet og Moseldalen. Også der fik vi oplevet rigtig mange 
spændende ting - men alt det kan I se mere om på vores familiehjemmeside www.thas.dk under ”Rejser”.  
 

Og så bruger vi også en del tid på frivilligt arbejde: Aase er stadig frivillig på Hospice, og Thorkild har sine 
opgaver i sogn, provsti og stift, og så har vi et godt kammeratskab i vores Y’s Men’s Club. Så vi nyder tilvæ-
relsen og har mange glæder af de fællesskaber, som vi på den måde er er del af.  
 

I år er vi sammen med René inviteret til at fejre juleaften i Malling hos Heine og Sophie, som skal nedkomme 
omkring nytår! Begge dele glæder vi os meget til!!! - Nytårsaften er vi igen sammen med gode venner: 
”Same procedure as last year!” 
 

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

Julen og årsskiftet 2015/2016Julen og årsskiftet 2015/2016Julen og årsskiftet 2015/2016Julen og årsskiftet 2015/2016    
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!  
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