
Så blev året da lidt mere normalt end de to foregående – troede vi. 
Men allerede i februar vågnede verden op til en ny virkelighed: Krig  
i Europa! Nu havde vi levet så mange år med fred, at vi var lige ved 
at tro, at krig var noget, der hørte forhistorien til, i hvert fald i Europa. 
Det kom til at præge året med alle de ting, der fulgte. 

 

En trist begyndelse på et julebrev 
– måske, men vi må se virkelig-
heden i øjnene! Det har ramt 
mange langt hårdere, end det har 
ramt os. Vi lever stadig i et smør-
hul i verden, selv om der også 
hos os er mange, der er kommet voldsomt i klemme. Det må vi ikke glem-
me her i julen! Men det får måske også julebudskabet til at træde stærke-
re frem i år: ”Men det skete…”  Dét man ikke troede muligt, skete. I julen 
fejrer vi, at Gud lader den største kærlighed fødes det mest utænkelige 
sted i verden. Ikke for de rige og magthaverne, men for de fattige og ud-
stødte. Det er i grunden en vanvittig kærlighedshistorie! 
 

Her i december er det 25 år siden vi kørte flyttelæsset til Haderslev, og 
fulgte selv efter, så vi lige kunne nå at fejre julen hernede. Det har været 

25 dejlige og spændende år: En helt ny tilværelse for os begge i kirke og kirkelige organisationer. Hele Dan-
mark blev arbejdsplads – med afstikkere ud i den store verden. Vi lærte mange nye og dejlige mennesker at 
kende både i arbejde og fritid. Vi blev pensionister, og har været frivillige i mange sammenhænge. Jo, vi har 
aldrig fortrudt skiftet, men efterskolen fylder stadig en del i vores bevidsthed – det kan ikke være anderledes. 

Vi har helbredet og hinanden, og nyder dagligdagen med alle dens gøremål og de små afbræk, som vi også 
tager os tid til. Det har ikke været de store udenlandsture de seneste par år, men vi har til gengæld nydt 
mange ture rundt i Danmark, både med og uden overnatning. I år er det blevet til både Jylland og Øerne, og 

et par små afstikkere syd for grænsen.  
 

Det er blevet til talrige museumsbesøg, for der har  
været mange spændende udstillinger rundt omkring. 
Også den corona-aflyste opførelse af Beethovens  
Missa Solemnis i 2020, blev det til.  
 

Vi har været en uge i sommerhus med drengene og 
deres familier: Med Sophie, Heine og Clara Marie i 
Vendsyssel og med Jane og René og hendes unge 
mennesker på Langeland, ud over besøgene hos dem 
i løbet af året. Vi glæder os over de mange gode ting i 
deres og vores egne sammenhænge. Dejligt, at vi kan 
have det sådan sammen. 

  

Julen og årsskiftet 2022/2023Julen og årsskiftet 2022/2023Julen og årsskiftet 2022/2023Julen og årsskiftet 2022/2023    
Kære familie og gode venner!Kære familie og gode venner!Kære familie og gode venner!Kære familie og gode venner!    

Aases 78 års fødselsdag 

Aases og Thorkild klar til fest 

Med Thorkilds søskende i Jylland Med Thorkilds søskende på Sjælland 

Forår i Jork, Altes Land 

Solnedgang i Vendsyssel Beethoven: Missa Solemnis i Alsion 

Høstvejr på Langeland 



Også i vores venskabskreds har der været mange gode oplevelser. Vi er ved at være i en alder, hvor det ikke blot er 
guldbryllupper, man fejrer, men også diamantbryllupper, ja endda et krondiamantbryllup er det blevet til. Det betyder 
jo naturligt også, at der ind imellem er begravelser og sygdom hos nogle. Også de ting må vi leve med i, for det sæt-
ter hele livet i perspektiv! 

Og så blev året også specielt på en anden måde. I foråret så vådt som vist aldrig før med oversvømmede marker, 
og sommeren så tør, at flere søer var ved at udtørre. Især i Haderslev-området var det tørt. Men nu er det lidt mere 
normalt efterårsvejr igen – gad vide om vi også får sne denne vinter? 

Nu nærmer julen sig. Vi har klippet julehjerter hos Jane og René. Og juleaften fejres hos Sophie, Heine og Clara 
Marie, og anden juledag kommer de alle ned til os i Haderslev. Det glæder vi os meget til - begge dele! 

 

Meget mere kunne have været nævnt fra årets løb, men vi tror, at ovenståen-
de + billeder giver et indtryk af, at vi har det godt og er glade og taknemmeli-

ge for tilværelsen, hinanden og livet i 
det hele taget.  

Under indtryk af de seneste års begivenheder har Iben Krogsdal tilføjet et vers til ”Dejlig er jorden”. Det blev offent-
liggjort i Kristeligt Dagblad i løbet af året: 

       Sammen i verden, 
       fælles om smerten, 
       kom lad os bære miraklet frem, 
       håbet skal fødes, 
       der hvor vi mødes  
       og giver himlens barn et hjem.    

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!  

Oversvømmede marker nær Haderslev Næsten udtørret sø nær Haderslev 

Med Sophie, Heine og Clara Marie 

Clara og bedstemor i pigeleg 

På terrassen i vores lille have 

I Kongehallen i Lejre To gamle mænd i Stade Julehjerteklip 

Ved havnen i Lübeck 

Med René, Jane og hendes unge mennesker 


