
Så blev det året, hvor vi fyldte 75 år! Selv om det ikke er 
rigtig ”rundt”, så er det alligevel en milepæl. Nu er vi ikke bare 
”godt 70” men ”på vej mod 80”! Det er dog noget – men vi sy-
nes ikke selv, at vi mærker alderen trykke, selv om vi godt kan 
mærke, at vi ikke har så meget energi som førhen. Men hel-
bredet fejler ikke noget, heller ikke humøret og gå-på-modet! 
Vi har stadig lyst til at opleve noget nyt, og har stadig energi til 
frivillige opgaver. Og det tyder meget på, at der stadig kan 
bruges ”sådan nogen som os” til forskellige ting. 
 
Fødselsdagene 
blev fejrede på et 

passende niveau med sammenkomst hos ”Fru Møller” i Odder 
på Aases fødselsdag med den nære familie på Aases side, dvs. 
Kamma, idet Maja var med til et barnebarns studenterfejring. 
Min fødselsdag blev fejret på Jelling Kro med den nære familie 
på min side. Når vi valgte Jelling, er det fordi jeg i år kunne fejre 
50-året for min læreruddannelse fra Jelling Seminarium. Det er 
også 25 år siden Jelling kom på UNESCO’s verdensarvsliste!  
At vi så glemte, at netop den dag blev vi fire (René, Heine, Aase 
og jeg) tilsammen blev 250 år, er en anden sag, men det er da 
også tankevækkende! 

 

I foråret tog vi en uges tur til Sauerland. Det er et område, der ikke 
er særlig kendt for danskere, for det er mest Harzen på den anden 
side af A7. Men Sauerland mellem Kassel og Ruhr-distriktet er 
virkelig et fantastisk spændende alternativ. Der er så mange 
spændende naturoplevelser, landsbyer, kirker, borge og andet, 
som er værd at besøge. 
Også Berleburg, hvor prin-
sesse Benedikte bor. Og 
vi var heldige med vejret! 
 

I sensommeren gik turen med rejseselskab til Baltikum med et par 
dages ophold i hver af de tre landes hovedstæder: Vilnius, Riga og 
Tallinn – i den rækkefølge besøgte vi dem. Det var virkelig meget 
spændende, og vi kan anbefale det! - Men se meget mere om det i 
de tre blogge på vores hjemmeside www.thas.dk 
 

Derudover har vi foretaget forskellige udflugter i Danmark. Sammen 
med Aases søster Maja kørte vi omkring deres barndomssteder på 
vej til besøg hos Kamma. Og i efteråret kørte vi til min barndomsegn 
med overnatning på Svostrup Kro - inden Gudenåen gik over sine 
bredder! Det var spændende at besøge begge områder, og der er 
flere ting, der skal følges op på! 

 

Familiemæssigt har vi været sammen 
flere gange i løbet af året, både på ture 
og i vore tre hjem. Vi glæder os over dem og med dem: René sammen med 
Jane, og Heine sammen med Sophie og lille Clara Marie, som nu fylder 4 år 
mellem jul og nytår. Vi skal være sammen med dem alle i løbet af julen! 
 

En klog mand sagde engang, at det måske 
ikke handler så meget om, hvad vi får ud af 
livet, som hvad vi fylder i det!  
 

Der er fyldt meget godt i vores liv i år! Ikke kun af os selv, men i langt 
højere grad af mange andre!  
 

Vi vil gerne sige tak for den fylde, I hver for sig har bidraget med! 
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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!  
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