Virum, december 1997
Kære venner, kære familie.
Rigtig glædelig jul til jer alle sammen med tak for de fælles oplevelser vi har haft i årets løb og
tak for jeres aktive deltagelse i vore lille families hverdag og mærkedage. Det har været et
dejligt år hvor vi har følt os meget priviligeret over at have så mange omkring os som fulgte
med, selv om vores deltagelse i jeres liv til tider har været mere sparsomt. .
Det var en stor ting da Elise kom til verdenen i slutningen af februar . Glemt er næsten helt
maleriet og flytteriet som gik forud. Men vi havde ikke fået malet dørene. . . .
Vores første rigtige familiefest var Elises barnedåb, som blev arrangeret og organiseret på
bedste Krampske manér. Med masser af planlægning og hjælp fra familien. . . . Men dørene var ikke i
orden endnu.
Sommerferien holdt vi i sommerhuset i Lumsås. Der lærte Elise at spise andet end mælk, selv om
det ikke gik ubetinget let. Til gengæld var hun dygtig til at drikke af kop. Derefter var det min
tur ( Anders’ ) til at gå hjemme med Elise. Hun fik ikke lært navnene på alle ryttere i Tour de
France, men jeg tror at det var tæt på.
Det var en dejlig sommer, hvor vi lavede andet end at hænge foran fjernsynet. Vi har jo en
dejlig have, som vi kunne sidde og nyde. Når altså ikke lige vi skulle fjerne et væltet træ, eller
klippe hæk, eller vælte et skur, eller plante blomster. . . . Så der var ikke lige tid til at få malet
dørene.
Og så var vi sådan nogle forfærdelige forældre at vi efterlod stakkels Elise hos Morfar og
Moster i en forlænget week- end, mens vi nød freden og friheden i Helsinki. Selvfølgelig savnede
vi vores lille pus, men det var også dejligt for os at være os selv. . . . Og da vi kom hjem havde vi
stadig ingen døre.
Da efteråret startede var Farmor og Farfar inde og passe Elise. Og så fik vi malet dørene. Men
desværre skulle de males 2 gange. Så de kom ikke op endnu. Og vores solsikker var endnu ikke
sprunget ud, selv om efteråret bankede på.
Til sidst fik vi dog solsikker, og døre. Men vi manglede lige at få sat håndtagene pænt på.
Vi tog toget en weekend til Holstebro for at besøge Mette og Torben. Forældrene jublede over
at køre under Storebælt, men det var ikke nok til at imponere den lille dame, der sov det meste
af vejen. Der var iskoldt, blæsende men usigeligt smukt med høj sol ved Vesterhavet. Det må dog
anbefales at man medbringer et mere terrængående køretøj end en barnevogn, hvis man skal gå

langs vandet.
Elise har fået lært at møve sig omkring. Og hun nyder vist at kravle rundt og være
uforudsigelig. Hun er dog nok lidt ked af det med dørene. Så kan hun jo ikke selv bestemme hvor
hun vil møve hen. Til gengæld har hun stor glæde af at lukke dem, og derefter give sig til at hyle
efter hjælp når hun er lukket inde.
Ja, så er dette år, hvor vi fik malet dørene, ved at lakke mod enden og det er tid til
juleforberedelser og eftertanke. Vi tænker med glæde tilbage på det år der er ved at rinde ud
og ser forventningfuldt frem til hvad det næste vil bringe.
Julemåneden er begyndt og der skal pyntes og bages. Juletræet er købt så vi mangler bare
pynten. Juleaften skal vi holde i vores hjem med Elises Mormor, Moster og Oldeforældre.
Vi ønsker jer alle en dejlig jul og håber I kommer godt ind i det nye år.
De kærligste hilsner

