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Julen i vores lille familie er ikke så godt planlagt som ellers. Grunden er at
vi har haft et utroligt travlt år. Som nogle af jer sikkert ved er vi nu 2

ph.d. i familien; den 19. december forsvarede Charlotte sin afhandling efter
en del genvordigheder omkring en aflevering i februar som hendes vejleder

ikke fandt tilfredsstillende. Efter mindre justeringer fik hun dog lov til at
gennemføre et fejende forsvar og bestod med flotte kommentarer fra

censorerne (og med et ihærdigt forsøg fra vejlederens side på at være positiv).
Men det har været en drøj indsats, skiftet fra et deltidsjob til et fuldtidsjob

med aftenarbejde og dårlig samvittighed over en afhandling har tæret på os
alle fire, men vi håber og tror at vi kan slappe mere af fremover (selv om
selve afhandlingen lige skal justeres).
Men bortset fra tidsfaktoren har det været dejligt at starte arbejde. Søde
kolleger, spændende og udfordrende opgaver, samt ikke mindst følelsen af at
bidrage med noget nyttigt har været en fornøjelse.

Anders har også skiftet job. 1. april blev han projektleder i udvikling, og
kort efter startede en ny udviklingsdirektør med ambitionen om at

revolutionere FOSS’s udviklingsafdeling. Det har betydet mange meget
spændende udfordringer men også hårdt arbejde, både i tid og i mental
indsats. Men heldigvis er det spændende og samarbejdet i den nye
organisation fungerer rigtig godt.

Valdemar er en rigtig lille krudt-bølle på 4 år, som uden frygt klatrer til

tops i de højeste træer og cykler race på vores vej. Det koster et plaster og et
besøg på skadestuen i ny og næ men det er skønt at se ham folde sig ud.

Elise er blevet børnehaveloppe – det betyder at hun nærmer sig skolestarten

til sommer. Som loppe har hun fået lov til at lave teater for de små samt at

gå Lucia-optog, og der er ikke tvivl om at hun nyder at træde op på de skrå
brædder (hvis bare hun kunne have holdt moderens ph.d. forsvar).

Både Elise og Valdemar holder af at spille på computer; Valdemar elsker at

køre racerbil mens Elise bedre kan lide de mere rolige spil, som Nissebanden og
Rasmus Klump. Hvis computeren er slukket kan Valdemar også køre med
sin racerbane. Elise har til gengæld en hel Barbie familie som hun kan
underholde sig med.

I årets løb har vi haft lidt småferier; med hjælp fra mormor kunne

Charlotte og Anders tage på slotsferie mens børnene var i Vedbæk, vi har

flere gange være i morfars sommerhuse på Odsherred, og derudover var vi en
uge på Bornholm, hvor vi nød den skønne ø fra vandsiden og landsiden ,

klatrede ned i Randkløve skår og op i Dueodde Fyr. Vi så racerløb på en gokart bane og samlede blåbær og svampe i Almindingen. Og sidst men ikke

mindst fik vi rokkestenen til at rokke. Alt i alt en dejlig ferie med masser
af spændende oplevelser. Og så spiste vi på en svensk McDonald’s.

Familien er også blevet forøget; ikke i her i Virum men i Fredericia og på
Christianshavn. Elise og Valdemar fik en fætter Jakob i februar, og til
Elises store jubel en kusine Clara i juli.

Haven som vi har skrevet om de andre år har været lidt forsømt i år. Men

på trods af det var hindbær- og blommehøsten imponerende og det nye Ingrid
Marie træ gav sine første 8-10 æbler.
Men ønsket om mange (flere) gode stunder sammen i det år som kommer
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