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Kære alle!
Så blev det atter december og starten på den travle og
hyggelige julemåned. Det er igen blevet tid til at tænke tilbage på
året der er gået og på de mange dejlige ting der er sket. Tid til at
sende alle jer en tanke og en hilsen med ønsket om en glædelig jul,
et godt nytår og tak for de dejlige timer og gode oplevelser vi har
haft sammen.
Både Elise og Valdemar har udviklet sig utroligt meget.
Det gør børn i den alder jo, men alligevel synes det at være et
vidunder og mirakel hver gang.
Elise holder styr på os alle, hvor vi og andre bor, hvad hvem
hedder og hvor gamle vi er (ja hun har sikkert også styr på jeres
data.....!). Hun er stadig glad for at være i dagpleje hos Lotte,
sammen med sin gode ven Lucas, som hun laver en masse skæg
med. Som f.eks den dag hun i supermarkedet havde fundet nogle
briller med styrke +7, som hun ragede rundt med godt støttet af
Lucas.
Valdemar er blevet rigtig god til at gå, selv når han er puttet
ned i den der væmmelige tykke flyverdragt. Han elsker højder og
tager gerne en tur op på toppen af den høje stol, hvor han med
frydefulde Tarzan-brøl fortæller alle at han klarede den! Han kan
også klare både kummefryseren og spisebordet, hvis ellers han er
hurtigere til at komme op end vi er til at få ham ned. I august
startede han i dagpleje hos Jane, der bare er det helt store hit.
Anders har afsluttet, afleveret, redigeret og forsvaret sin
ph.d. Puh-ha, det var langt og sejt, men dejligt da det var vel
overstået. Det var et hårdt forsvar, specielt for Charlotte, der
syntes censorerne var alt for dybdeborende i deres spørgsmål.
Jobbet hos Innova skiftede Anders ud til fordel for et hjemme
på Foss, dette havde han dog kun en dag, før han fik tilbudt et
andet (og efter hans mening ) bedre. Dog behøvede han ikke engang
skifte skrivebord denne gang.
Charlotte endte sin barselsorlov, da Valdemar fik dagpleje,
og gik samtidig ned på 3/4 tid. Forskningen om luftstrøm og
fugttransport i bygningskonstruktioner fortsætter med målinger og
studier af luftstrømme i en ventileret yderbeklædning på en facade.
Det er en spændende og krævende opgave, som til tider kan være

lidt ensom at sidde med.
Vores lille hjem er næsten uforandret. Vi har fået gjort lidt
ved badeværelset, med ny vask og blandingsbatterier. Desuden har
vi fået nye termostater på radiatorerne, så vi kan gå en kold vinter i
møde med behagelige temperaturer indendøre. Haven er blevet udvidet
med flere bede, som allerede bugner at dejlige stiklinger fra haverne
i Trørød og Sorø. Urtehaven har igen i år givet os dejlige
grøntsager. Porrerne står endnu og venter på at blive spist, mens
bønnerne er blancheret og lagt i fryseren.
Vi holdt høstdag, hvor venner kom og plukkede æbler, som
vi bagefter mostede og lavede æblegrød af. Hækken af jordskokker
var der ikke meget udbytte af, men den har været god som
afskærmning. Blommerne har Anders syltet, og ligeledes
tomaterne der næsten alle forblev grønne.
Vi har fået lov til at låne morfars bil på ubestemt tid. Det
var den, der bragte os på en uges sommerferie i Lumsås. Og det
er den, der gør at vi kan lave storindkøb en gang om ugen; og som
gør os lidt mere magelige, og gør det lidt sværere at tage sig
sammen til at tage cyklen frem når de har lovet regn. Men vi er
glade for den, selv om vi begge vælger cyklen til hverdag.
Julen holder vi igen i år hjemme, hvor vi glæder os til at få
besøg af mormor og Anette til en hyggelig juleaften. Det eneste
problem bliver mandelgaven, der traditionen tro skal gives af sidst
års vinder, der altså var farmor...! Vi vil sætte alle kræfter ind på
at finde en løsning, så det skal vi nok nå inden den 24. Nytåret
bliver skudt af herhjemme med besøg af vores venner Mikael og
Anne med deres tre drenge.
Alle jer andre vil vi ønske en rigtig glædelig jul og godt
nytår. Med tak for det gamle og håbet om at vi også vil få mange
gode timer sammen i det nye år.
Mange kærlige hilsner
Elise & Valdemar
Anders & Charlotte

