Glædelig Jul
og
Godt Nytår

Valdemar, Elise
Anders, Charlotte

Kære familie. Kære venner.
Så er der gået endnu et år og det er tid til at mindes året der gik med julebrev nr. 2 fra
vores lille familie, der endnu engang er blevet forøget.
Ja året begyndte med at vi til vores store overraskelse var ved at blive 4. Det lille mirakel
blev så Valdemar der blev født på Gentofte den 9. oktober kl 01.12. Han var ved fødslen 53
cm lang og vejede 3700 gram. Elise har taget godt imod sin lillebror, som hun gerne giver
sutten og hvis nogen spørger til ham, svarer hun med klar ryst “sover”.
I starten af året skete der ligeledes det at Charlotte skulle tilbage på arbejde, da der blev
plads til Elise i den kommunale dagpleje. Elise bliver hver dag passet af Lotte i Sorgenfri,
hvor både hun og vi er meget glade for at komme. De tager på ture i teater, på bakken, på
brandstationen, spiser på pizzeria i Lyngby, går på biblioteket og til rytmik. Elise er en
glad pige, der går meget op i at vaske tøj og tørre alle overflader hvis hun får en klud i
hånden. Hun snakker dagen lang og kommenterer ethvert nys eller host med “holde for
munden”.
De 6 måneder jeg (Charlotte) var tilbage på arbejdet havde jeg undervisning af en gruppe
tjekkiske studerende og fik afrapporteret de målinger som havde kørt mens jeg var på barsel
med Elise.
I august var jeg (Anders) væk fra familien en hel uge, da jeg var til konference i USA.
Heldigvis vidste jeg at Charlotte og Elise blev passet godt herhjemme af både mormor, Lene,
farmor og farfar, så jeg kunne nyde opholdet i Boulder ved Rocky Mountains. Det er en af
de flotteste egne af USA, men de fleste fridage var vejret mellem halvgodt og dårligt. Til
konferencen var vejret til gengæld flot. Men jeg fik da prøvet en mountain-bike i rigtigt
bjergterræn. Det er nok godt at jeg ikke er hjælperytter for Bjarne Riis. Selv om jeg havde
haft en dejlig tur var det nu også rart at komme hjem og se familien.
Vores sommerferie var to uger i sommerhus ved Frederikshavn. Sommer var det jo så som
så med i år, men det var hele familien, ikke mindst den højgravide, godt tilfreds med.Vi
fik kørt en masse små ture i morfars bil og var ude og rutche i Råbjerg Mile, fik sok på
grenen, i ørnereservat med opvisning, zoologisk have og meget mere. Det bedste var nok at
trykke næsen flad mod det nye store akarium i Hirtshals.

Da farmor og farfar tog ned til sydens varme, tog vi ligeledes sydpå en weekend til Sorø.
Det var rart at komme lidt væk, og ikke skulle andet end være sammen alle fire. Det skulle
så også være sidste weekend inden Anders rigtig gik igang med at skrive på sin afhandling,
der skal være færdig til april næste år.
Det var også rart at lade stille og roligt op inden Valdemars barnedåb. Ja det vil sige vi fik
lejlighed til at prøve at holde fest i vores hjem inden da, idet Charlotte med en uges varsel
kastede sig ud i at arrangere sin farmors 85 års fødselsdag. Hun går jo alligevel hjemme
for tiden, og maden fik vi udefra, så hun så ingen problemer i at holde en lille fest. 14
dage senere holdt vi så Valdemars barnedåb, og derudover skal vi holde juleaften. Så sig
ikke at hjemmegående barselsmødre ikke når at lave noget derhjemme.
Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes af
Elise, Valdemar, Anders og Charlotte

