Holte Julen 2005
Kære Venner og familie.
Så er vi atter i den mørke tid, hvor julelysene bliver tændt og vi
ser frem til julen, hvor det hele vender og dagene atter bliver
længere. Tiden for årets julebrev med store og små begivenheder
i vores lille familie er kommet. Det er dejligt sådan at sidde og
tænke tilbage og sende jer en lille hilsen med tak for året der er
gået.
I februar vendte vi atter næsen mod Trysil med Morfar for at
stå på ski. Denne gang var det sammen med et hold venner
(Anne, Jesper, lille Kirstine og helt anonymt vel også ufødte
Frederik). Elise var på de sorte pister (om end lidt ufrivilligt) og
Valdemar viste stort mod i nedkørsler og ringe interesse for at
bremse. Vi kom dog alle hele hjem, efter en dejlig uge.
I sommerferien gik vi på opdagelse i Kolding og omegn, da vi
havde byttet bolig med Anders’s bror for en uge. Vi forsøgt
forgæves at finde badevand ved ebbe i Esbjerg, kørte på
havbunden ud til Mandø, besøgte Egtvedpigens grav, cyklede
ned igennem Vejle ådal. Og ikke at forglemme så var vi i
Legoland. Derefter slappede vi af i Morfar’s sommerhus i
Lumsås.
Det var i år Valdemar sagde farvel til en dejlig børnehavetid og
goddag til en masse nye venner i børnehaveklassen på
Skovlyskolen. Han er faldet godt til både i skolen og SFO’en og
trives med de nye udfordringer og de mange store børn. Han
drager gerne alene af sted om morgenen, og er stolt som en pave
når han selv går hjem til Mormor eller Jørgen, der venter
derhjemme hver en gang om ugen. Valdemar er startet til
spejder, og allerede efter første gang var han med på efterårslejr.

Et stort ønske i år er en spejderskjorte, så det tyder på at det lige
er sagen.
Elise skyder i vejret og har travlt med veninder og
fritidsinteresserne. Hun er begyndt til svømning og gør store
fremskridt. Der er også musik-karusel på programmet, hvor hun
prøver både harmonika, klarinet og guitarspil.
Charlotte har skiftet job, så hun fra 1.september har arbejdet i
Hørsholm hos Bygge- og Miljøteknik. Det er et rådgivende
ingeniørfirma med 17 ansatte, som er specialiseret i varme- og
fugttekniske problemstillinger i byggesektoren. Her er mange
små men faglig interessante opgaver, som giver den faglige
udfordring som gør det rigtig sjovt og samtidig udviklende.
Anders har også travlt på FOSS, hvor opgaverne varierer mellem
interne strategier, udviklingsprojekter, eksterne
samarbejdsprojekter og udfordringer af vanetænkningen.
Udover en varieret arbejdsdag giver det også fornøjelser som at
vente 7 timer i lufthavnen før et fly bliver aflyst.
Som altid holder vi julen hjemme, og får i år besøg af Mormor
og Morfar. Det glæder vi os til, selv om Valdemar og Elise giver
udtryk for at der er længere til juleaften end der plejer at være.
Det er svært at skulle vente så længe.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at vi
med vores lille julebrev kan holde kontakten til mange af jer,
som vi ikke ser så tit men alligevel jævnligt sender en tanke.
Mange kærlige hilsner
Valdemar, Elise, Anders og Charlotte

