
2021 begyndte som 2020 sluttede: Med nedlukning, restriktio-
ner og mundbind. Det var mærkeligt at se nytårskoncerten fra 
Wien spillet for en tom sal. Især når vi tænker på den fortæt-
tede stemning, som vi for år tilbage oplevede i salen, ganske 
vist ikke til en nytårskoncert, men alligevel. 

  

Men vinteren kom - med sne og smukt vejr, som gav mulighed for mange 
dejlige ture i Haderslevs omegn. Foråret ligesådan - og vi har samlet de 
vigtigste indtryk fra dejlige ture på familiehjemmesiden www.thas.dk 
 

Vi havde god tid til de indendørs sysler: læs-
ning, opsamlinger og andre nørderier. Det var 
meget mærkeligt med en næsten tom kalen-
der, for mange ting var lukket ned. 

Efter vinteren kunne vi lave små ture rundt i 
Sønderjylland - her er det krokus i Tønder. 
 

Vi skulle ikke langt hen på foråret, før vi kunne nyde haven - og det er en 
oplevelse hvert år! I løbet af foråret kom også vaccinen, og vi fik vores stik  
i maj og juni. Da var samfundet også begyndt at lukke mere op, så vi igen 

kunne mødes i Y’s Men’s Clubben og i kirken. Men hvor vi også trængte til lidt mere normale tilstande! 

Genforeningsfejringen i Sønderjylland skulle have været afholdt i 1920, men måtte udsættes til i år. Det blev 
blandt andet markeret med royalt besøg, med et nyt grænsemonument, med opførelse af ”Romeo og Julie” 
omskrevet til et dansk-tysk forhold, og med ”Erna i krig” på Skamlingsbanken.  
  

Aases fødselsdag fejrede vi med en tur i ”barndommens land”, 
og vi kunne mødes med familien på Hvidsten Kro. Det var rig-
tig dejligt, og senere i juli var vi sammen med Heine, Sophie 
og Clara i sommerhus på Djursland. I august sammen med 
René og Jane og hendes unge mennesker i sommerhus ved 

Blokhus.  
 

Begge dele nød vi me-
get og satte stor pris 
på!  
 

Skønt,  
at vi kan 
have det 
så rart 
sammen! 
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Heller ikke i år har vi været udenlands. Vi har i ikke haft den store lyst. Det længste vi har været sydpå, er Hüttener 
Berge syd for Slesvig. Et dejlig kuperet område med masser af natur-stier og historiske seværdigheder. Her står  
også den Bismarck-statue, der engang stod på Knivsbjerg. 

Til gengæld var vi i Vendsyssel hele to gange: I sommerhus og til elevstævne i Horne. Begge gange med dejlige 
oplevelser. Her er billeder fra Svinkløv og fra det flyttede Rubjerg Knude fyr. Og ikke mindst mødet med vores  
første elevhold på Horne 1969/70, som ikke kunne mødes sidste år, men så mødtes vi til 50 års jubilæum i år! 

Vi bor jo heldigvis i en egn, hvor der er mange ting at opleve, så det handler 
ikke kun om at komme langt væk for at få oplevelser. Et af de nye udflugtsmål, 
som er blevet opført i år, er ”Marsk Tower” i Skærbæk. Det er blevet et flot  
monument ved marsken og med en fantastisk udsigt. Det kan virkelig anbefales 
at besøge og bestige! 
 

Vi besteg også Himmelbjerget sammen med Jane og Re-
né. Det er mange år siden vi sidst har gået op ad ”bjerget”, 
men en dejlig oplevelse er det. 
 

Thorkilds fødselsdag blev  
fejret med en tur i marsken, 
Nolde-museet mv. og en  
overnatning på Rudbøl gamle 
Grænsekro. Det er sådan  
nogle oplevelser, man godt 
må give hinanden. 

 

Ellers er det jo hverdagene, der er flest af, og det er godt. Vi har helbred 
og hinanden, og en dejlig familie at være sammen med ind imellem, når 
det kan passe. Og det kan det heldigvis tit - både til almindeligt samvær, 
og når vi f.eks. skal passe Clara mens forældrene passer eleverne!  

 

   Og vi nyder  
   det - alle 3! 

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

Nu håber vi så, at det nye år vil byde på 
lidt mere normalitet. At vi efterhånden kan 
sige helt farvel til mundbind og andre re-
striktioner. -  Men midt i det hele kan vi 
glæde os over, at vi i Danmark er kommet 
så forholdsvist godt igennem pandemien. 

Vi ønsker jer alle nogle dejlige juledage, og at I må nyde det 
sammen med jeres familie og venner.  
Det er ikke til at forstå, at det er vore 25. jul i Haderslev! 
Også det er vi meget taknemmelige over! 

”Ja, julens stjerne  
lyser, når jeg ser,  
det barn i krybben  
er så meget mer.” 


