
2015 

 

Julehilsen  
fra os til jer 

Kære alle sammen 

Så er det igen blevet december og det er tid til at kigge 

tilbage på året der nu snart er slut, og det er tid til en af 

årets hyggelige traditioner - at skrive årets julehilsen.  

 
2015 har set fra vores stol været uden de store udsving, 

Dog fik vi lige her på tærsklen til december en forskræk-

kelse, Kim blev akut indlagt til observation for en blod-

prop i hjertet, men slap med skrækken. 

 
I slutningen af januar var vi på endnu en rundrejse i Tyrki-

et, fra Istanbul over Ankara og Kappadokien til Antalya. 

Kappadokien var en oplevelse ud over det sædvanlige 

med underjordiske byer, klippeformationer og mageløse 

landskaber. 

Kim har med sit arbejde været i Slovenien et hav af gan-

ge, og omkring Grundlovsdag fik vi mulighed for at kom-

binere det med et par fridage for os begge som vi kunne 

tilbringe i Ljubljana. Det er en charmerende by. Vi havde 

det skønneste sommervejr, og tog også den lokale rute-

bil, til nogle af Europas største drypstensgrotter. 

 

Da det gode skib var afleveret i sit vinterhi, var vi 4 dage i 

Berlin sammen med Helga og Hardy. Dejlig tur og godt 

selskab. Vi investerede i partoutkort til offentlig trans-              

         port, og kom vidt omkring. 

Kappadokien - velkommen til  
The Flintstones 

Kuplen på regeringsbygningen i Berlin 



Nyt fra rederiet 

Også i 2015 har vi brugt så meget tid i båden som muligt, men det har 
altså blæst mere i år, end det plejer.  

I maj havde vi en lang forårsferie næsten 14 dage havde vi fået samlet 
sammen, men det blev ikke til meget sejlads pga. kuling over kongeri-
get. 

Søren og Merete påmønstrede i Øer, men de fik også kulingen at føle, 
så vi nåede ikke meget rundt, men et besøg i Ebeltoft og Kalø Vig kun-

ne det blive til, inden de blev sat af i Århus, hvor vi efterfølgende lå vi 
5 dage og fik oplevet smilets by og dens seværdigheder. I sær det ny 
renoverede Moesgård Museum kan vi varmt anbefale. Lise og Laura 
og jeg var også i Musikhuset og se Dirty Dancing – en fantastisk op-
sætning med dygtige skuespillere/dansere og en uovertruffen sceno-
grafi. 
I Storbededagsferien faldt vores vej forbi Kalvø, som ligger i bunden af 
Genner Bugt. Der har vi ikke været før, men det bliver bestemt ikke 

sidste gang. Der var både en charmerende lille havn, men også gu-
desmukt. 
 
I tiden ind til vores sommerferie var vi på weekendture til Lille-
bælts små øer. Det er altid en fornøjelse, de gør meget ud af at 
faciliteterne til lystsejlerne er i topklasse. 
 
I september kunne det også blive til et par ture, i lokalområdet 

 
  

 

Kalvø, maj 2015 

Årø 

Moesgård -  
absolut et besøg værd 

Velkommen til grillpladsen på Bågø 

Morgensol i Dyvig - september ’15 



Årets sommertogt 

Årets sommerferie var 3½ uge i juli og august, blev nærmest 
til et Ø-hop, og bragte os bl.a. til Dragør hvor Onkel Palle og 
faster bød på frokost på havnen – det var bare rigtig hygge-
ligt, og vi blev tilskuere til et Ironman arrangement hvor både 
svømning og løb forgik tæt på havnen. Også Lyø, Ærø, Lol-
land, Møn, Sejerø, Samsø, Avernakø, og Als blev skrevet i log-
bogen.  

Jeg tror ikke vi har oplevet en sommer med så mange dage 
med mere vind end vi lystsejlere synes er sjovt, så vi har væ-
ret ”blæst inde” en del dage især i den første uge, men så 
blev det heldigvis sommer med sol og badevejr. Sole og Peer 
var med de første 4 dage, og vi kunne godt ha’ ondt dem bed-
re vejr. 

Se flere billeder og læs om vore ture på www.kimogtine.dk 

Med Kronborg om bagbord 

Dodokalitten 

Offentlig transport på Lyø 



Vi er nogle par, der en gang om året tager på weekendtur sam-
men, og i år gik turen til rundvisning og auktion hos Danish Fur i 
Glostrup. Imponerende set up og udvalg af forskelligt pelsværk. 
Om aftenen spiste vi i den nye restaurant i tårnet på Christians-
borg. 

Vi har jo fornøjelsen af at både Lise og Mikael bor her i byen 
med deres kærester.  

Mikael, Laura og Balder der er en gammel dansk hønsehund– 
som flyttede ind hos dem i starten af året bor i lejlighed tæt på 
centrum, og Lise og Kent  flyttede i sommer ind i et gammelt 
hus fra 1929  i et af de gamle villakvarterer tæt på byen. Lise 
har desværre siden efteråret været ramt af stres, men håber 
snart at være tilbage på skolen på fuld tid igen. 

Farmor bliver 95 næste gang, og trives ganske godt i sit lille 
rækkehus, og nyder godt af Esbjerg Kommunes fantastiske 
hjemmepleje.  Men også alle besøgene af nevøer og niecer 
sætter hun stor pris på. 

Vi holder jul herhjemme sammen med farmor, Lise og 
Mikael og nytåret springer vi traditionen tro ind i sam-
men med gode venner. 

Med disse linjer vil vi ønske jer alle sammen en rigtig 
god jul og et godt nytår. 

Tak for hyggelige timer sammen i årets løb. 

Kærlig hilsen Kim og Tine 

Se billeder mm. på  vores hjemmeside: 
ww.kimogtine.dk 

 

Ljubljana 

Vores feriebarn Chili 

Balder 


