
2020 vil være et tal, der vil være i vores bevidsthed i lang 
tid fremover! Det var årstallet, hvor vi lærte mange nye ord 
at kende: corona-restriktioner – hudsult – social boble…  
Men uanset, hvor meget det fylder i vores bevidsthed lige 
nu, så er der midt i alt det med corona et lys forude:  
”Det skal nok blive godt igen”. 
 

Det har selvfølgelig sat nogle spor og forårsaget en del ændringer i vores vaner og planer. Mange ting, som 
vi har taget som selvfølgeligheder, har pludselig ikke længere været muligheder. Så det blev et anderledes 
år, men et godt år!  
 

Vi har nemlig været heldige: Vi bor et sted, hvor vi har været meget 
forskånet for smitte og sygdom i forhold til mange andre steder i lan-
det, for ikke at snakke om resten af verden. Men hvor var det mærke-
ligt at opleve Haderslevs gågade tom på en almindelig hverdag og at 
selv små grænseovergange var lukkede! 

Vi har savnet at være 
sammen med andre – ikke 
bare på afstand, men at 
kunne give og modtage et 
fast håndtryk eller et knus!  
 

Mange ting i vores frivillige 
arbejde og i vores om-
gangskredse i kirken, Y’s 
Men’s Club mv. har været  
lukket ned. Opfindsomheden og viljen til at afprøve nye mulighe-
der har været fremtrædende, så der er høstet mange erfaringer. 
Det gode vejr i foråret fik mange af os ud af huset til oplevelser i 
naturen. Vi brugte flittigt Udinaturen.dk, Google Earth og Kraks 
Hybridkort for at finde steder, hvor vi endnu ikke havde været - og 
dem fandt vi mange af. Det gav mange dejlige oplevelser! Hen 
over sommeren genbesøgte vi Sikringsstilling Nord-stederne og 
flere andre steder, 
det måske var lidt 
tid siden vi sidst 
besøgte.  
 

Vi har haft god tid til at nyde haven, læse, lytte musik, arbejde 
med billeder, nørde med opsamlinger og ajourføringer af 
hjemmesider, både vores egen og dem, jeg hjælper med. 
 

I stedet for en planlagt uge i Budapest i april, blev udlandstur begrænset til Husum / Nordstrand. Til gengæld 
tog vi en tur til Horne og omegn, hvor vi havde et par overnatninger og nød det dejlige vejr til mange oplevel-
ser på havn og ved strand. Den direkte anledning var Morten Engbjergs 25 års jubilæum som pedel på Hor-

ne Efterskole, og hvor vi mødtes med gamle kolleger. Vi havde håbet 
på 50-års jubilæum med 
vores første elevhold fra 
Horne, men elevstæv-
net blev aflyst, da efter-
året strammede til. 
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Ørby Strand 

Trommersgård Skov 

Jels Søerne 

Sikringsstilling Nord - Gammelskov 

Lukket grænse ved Siltoftvej 

Gågaden 

Dige på Nordstrand 

Tornby Strand Hirtshals Havn 

Tidligere kolleger i Horne 

Haven hjemme 



Mange andre jubilæer knytter sig til dette år: Her i Sønderjylland er det 
100-året for Genforeningen, hvor dronningebesøget blev udsat til næste år. 
Det begyndte med flere fine udstillinger rundt omkring om hele den histori-
ske baggrund både fra dansk og tysk vinkel: Folkelig genforening / deling af 
Slesvig i nord og syd. Det har været en god anledning til - for indvandrere 
som os - at sætte os mere ind i Sønderjyllands historie. Året faldt også sam-
men med 75-året for befrielsen, hvor den traditionelle lysfest blev fejret sam-
men og på afstand gennem TV. I december fejrer vi 250-året for Beethovens 
fødsel - det skal også fejres! Vi skulle have hørt et af Beethovens største 
værker: Missa Solemnis i Alsion i Sønderborg Det blev ændret, for der ville ikke være plads til de mange medvirken-
de - men det blev en god koncertoplevelse med et andet program - så han blev fejret! 

 

I familien havde Heine 50-års fødselsdag i 
juni med os i den sociale boble. Festen 
blev udsat og nåede lige at blive fejret i 
september, inden der blev lukket ned igen.  
Det skete på skolen med kaffe, sangtime, 
middag med indslag og dans med den, 
man ville vågne op sammen med efter 
overnatning på skolen. Coronasikkert! 
 

Efter nogle måneder i foråret uden samvær, kunne 
vi besøge Heine, Sofie og Clara en eftermiddag, 
og kunne være sammen med René og Jane ved 
Syvårssøerne. Senere var vi sammen med Heine, 

Sophie og 
Clara i en uge 
i sommerhus i 
Hvidbjerg, og vi besøgte Réné og Jane og hendes voks-
ne børn i et sommerhus i Blåvand. Det var dejligt også at 
lære dem at kende! 
Clara Marie fylder 5 år her i december.  
René og Jane har fejret deres 2-års-dag, det 
er da noget!  
 

Vores planer for julen er fejring hos Heine, 
Sophie og Clara Marie, og juledag støder 
René og Jane til.  
 

Alt i alt har vi haft et godt år, når vi ser tilba-
ge! Det er vi meget taknemmelige over! 
 

Nu er det adventstid! Den vil vi nyde med alle de ting, som hører sig til: Bagning 
af julesmåkager, pynte lidt op, høre julemusik, måske se lidt julekalender i TV. 
Der er også blevet pyntet ekstra op i Haderslev: Lys på broerne i Damparken og 
et træ dernede ved søen er flot dekoreret med masser af LED-lys.  
 

Jo, der er stadig meget at glæde sig over!  
Advent handler om forventning! Vi venter julens komme - måske også vaccinens komme og den normale hverdags 
genkomst! Vi vil ønske for jer alle, at I må bevare helbredet, optimismen, juleglæden og fremstidstroen:  
                                                          ”Det skal nok blive godt igen”.      

4. maj. 

Heine bliver 50 år 

Hvidbjerg 

Festen på skolen 

Ved Syvårssøerne 

Jane og René 

Bedstemor og Clara 

Fødselsdag i tosomhed 

Med Janes unge mennesker 
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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!  

Clara, Heine, Sophie 


