Holte, december 2010
Kære venner og familie.
Så er vi endnu en gang kommet hele vejen rundt på kalendercirklen, julen står for døren og
den kolde tid presser sig på.
2010 har for vores lille familie været endnu et travlt og spændende år. Vores hus har ikke
undergået de store forandringer - det drypper stadig fra loftet i ny og næ, og haven er
heller ikke så velholdt som vi gerne ville ønske, men vi nyder nu alligevel det hele.
Året startede med at vi fik en teen-ager i huset. Den lille pige på 51 cm fra 1997 har
udviklet sig til en lille frøken, heldigvis uden de helt store konflikter, men dog med en stærk
personlighed, og modne overvejelser over livet. De har blandt ført til at hun er blevet etisk
vegetar, af hensyn til dyrene og CO2 . Det lærer os allesammen nogle nye retter at kende,
og gør alle lidt sundere. Selve fødselsdagen blev fejret i et hus fyldt med pigerne fra
klassen og en nat med mere snak end søvn.
Kort efter Elises fødselsdag kunne Anders gå til tre eksamener - og vente med spænding
til efter sommerferien på resultatet.
Med eksamenerne overstået var der heldigvis tid til skiferie - eller det vil sige snowboard;
Elise og Valdemar blev efter begyndervanskeligheder bidt af den glidende balance på
sneen. Det gode var, at i starten af ugen passede deres tempo fint til Charlottes knæ, men
sidst på ugen var de ved at være mere frygtløse end Anders.
Når der ikke er sne danser Elise hver uge, og spiller badminton. Derudover spiller hun
klaver, og har lært at spille Für Elise, som blev fremført til sommerkoncerten i musikskolen.
I foråret lagde Valdemar battet og senere trommestikkerne. Han har i stedet kastet sig
over orienteringsløb, men cykler også gerne i skoven og på landevejen. Som altid skal
interessen dyrkes fuldt ud, så der bliver lagt løbeprogrammer og indkøbt grej, så alt er i top.
Men vi har nu også rørt os sammen. Vores sommerferie startede med en dejlig cykeltur
Øresund rundt med overnatning på Örenäs slot. Senere fortsatte ferien i Norwich hos
Charlottes moster Estrid og hendes mand Andrew. Vi havde alle 4 en dejlig uge alene og
sammen med vores søde og meget gæstfrie værter. Senere tog Charlotte og Anders hjem,

og efterlod Elise og Valdemar i England for at give dem en dosis til sprogøret. De havde
også en skøn uge - og mon ikke Estrid og Andrew trængte til at puste ud oven på det.
Det nye skoleår startede; for Valdemar med en ny klasselærer, og for Elise med stort set
nye lærere over hele fronten - nu er hun jo i "udskolingen". Heldigvis trives de begge i
skolen, både fagligt og med kammeraterne, med alligevel er Elise blevet meget tændt på
tanken om 9. klasse på Eisbjerghus Efterskole på Vestfyn - så der er bare 1 1/2 år til
vores lille pige flytter hjemmefra.
Knap var skoleåret kommet i gang før det var tid til en efterårsferie. Dette år tog vi en lille
uge til Rom, hvor vi boede ved Piazza Navona, og så det hele fra Katakomber til Kuplen i
Peterskirken, og fra pizzeria til gourmetrestaurant. En dejlig uge med varme, byliv og kultur.
Vi har også travlt hver især. Charlotte er stadig travlt optaget af bygningsfysikkens
mysterier, og udnytter den praktiske erfaring fra rådgivning til at skrive vejledninger til
byggeriet.
Charlotte har haft ondt i benet siden maj, og starten af december er en større godartet
cyste på æggestokken blevet opdaget. Med kun 9 dage til juleaften var det naturligvis
dejligt at få overstået en vellykket operation. Vi håber så bare at hun også er i fuld vigør til
juleaften.
Anders har endnu en gang skiftet job - denne gang til Haldor Topsøes patentafdeling,
hvor han trives med udfordringer, selvstændigt ansvar, gode kolleger og ikke mindst en god
chef. Og da sommerferien var overstået fik han langt om længe eksamensresultatet - 2 ud
af 3 bestået, så nu er det lidt nemmere at holde fokus med en enkelt eksamen til marts 2011.
Vi glæder os til juleaften som skal holdes hos Charlottes søster Anette i Brede, med både
mormor og morfar, onkel Christian, fætter Philip og kusine Clara.
Til jer, kære venner og familie vil vi ønske en rigtig glædelig jul og et fantastisk nyt år, hvor vi
håber på gode oplevelser sammen.
De bedste og kærligste hilsner
Valdemar, Elise, Charlotte og Anders.

