Julehilsen
T I L D I G F RA O S

Så står julen endnu engang for døren, og det er tid til at
kigge tilbage på året der er gået—og hvilket år!
I år begynder vi bagfra, selv om midten er det bedste .
Desværre lukker Tines arbejde, og færdighederne udi
jobsøgning er i den grad blevet pudset af. Vi håber selvfølgelig der dukker noget op - statsministeren mener jo
der er 11 gode år i hende endnu.
Julen holders I år hos Mikael og Laura, og nytåret springer vi ind i sammen med de gode venner vi har holdt nytår sammen med i mange år.
Man kan jo mene om skolereformen hvad man vil, men
en af de gode ting der er kommet ud af den, er vores
familiemadklub, som blev stiftet for at bøde lidt på den
meget lange dag, Lise har en gang om ugen. Alle de unge
mennesker kommer stort set hver tirsdag hjem og spiser,
rigtig hyggeligt og Kim synes jo det er fantastisk at der
bliver lavet mad mindst én gang om ugen .

2016

Lise og Tine var 4 dage i Budapest i dagene op til påske. Her
var foråret på vej og vi kunne nyde det gode vejr og den dejlige by.
Kim var med gode venner i Madrid for at se fodbold i maj. Desværre var flytrafikken på det tidspunkt stadig ramt at forsinkelser og aflysninger pga. terroren i Bruxelles så de nåede kun
2. halvleg - og de 4 mål blev scoret i den første :-(

Efteråret har været stille og roligt, vi har bl.a. haft besøg af
gamle spejderkammerater fra Helsingør, som var på weekend
sidst i oktober, hvor den ene dag stod i Fanøs tegn. Med
østersplukning, fuglekøje, sæler og vind i håret.
Tine har sammen med Dorte og Sole været på 2 vandreture: I
januar på Bornholm, hvor der var sol, frost og høj klar himmel,
og senest her i november hvor vi ville gå langs Kongeåstien,
men desværre var det rigtig dårligt vejr, og åen var også gået
over sine bredder så det blev ikke til meget vandring, men
masser af snak.

Solnedgang ved Dueodde og gode
minder fra Budapest

Nyt fra rederiet
I år er det 6. sæson med det
gode Skib Freja, og hvor har vi
haft mange fantastiske oplevelser ombord, og været steder, hvor vi i hvert fald ikke
ville ha’ været, hvis ikke det
var fordi vi kom af vandvejen.
I år fik vi båden i vandet midt i
april, og fordi vi havde planer
for de sidste weekender i september og først i oktober,
kom den i vinterhi allerede
midt i september, men omkring 1000 sømil blev det da
til.
Fra april til vi tog på sommertogt, brugte vi lokalområdet
som vi plejer: Bogense, Årø,
Årøsund, Juelsminde, Bågø –
ja der er masser af mål for
weekendture i området.
En tur helt ind til Odense blev
det også til, da vi fik lov til at
være med til at fejre Hille og
Lillys runde fødselsdage.
Sidst i juni, men vi ventede på
at Astrid skulle melde sin ankomst havde vi mulighed for
en uge på den store blå hylde,

hvor vi var Als rundt, på
kryds og tværs.
Sommertogtet var uden
store planer, dog skulle vi
til Århus, og brugte god tid
på turen fra Skærbæk til
Århus, hvor vi bl.a. lagde til
på Tunø og i Norsminde. Vi
skulle til Århus fordi Anne
Berit og Kjeld havde inviteret os på Det Glade Vanvid
- lækker mad, vin og godt
selskab. I Århus påmønstrede Sole og Peer og vi
tøffede rundt i Århus bugten et par dage og var bl.a.
i Knebel Vig. Da vi havde
sagt farvel til vores gæster
tog vi via Grenå til Randers,
hvor ferien sluttede brat da
Kim blev syg. Tak til venner
og familie for hjælp og opbakning. Ikke mindst til
Steen som sejlede båden
hjem fra Randers.
Efter den forskrækkelse
tog vi hul på sensommeren
med småture i Lillebælt,
som traditionen tro sluttede med den velkendte tur
til Augustenborg, hvor båden bliver vinteropbevaret.

Indsæt billedteksten her.

2016

I foråret tog vi konsekvensen af at vi sjældent er hjemme i
weekenderne, og fik renoveret vores have, så det nu kun er
frugttræer og græsplæne, så er der ingen dårlig samvittighed
over ikke at få luget ukrudt i bedene.
Hund har vi ikke mere, men heldigvis rejser vores gode venner Kjeld og Anne Berit en del, og vi får lov at passe hunden
Chilli når det sker. , og heldigvis har Balder jo også brug for
husly en gang i mellem. Dejlig nem måde at have hund på.
Og så har vi gemt det bedste til sidst:
I juli måned fejrede vi farmors 95 års fødselsdag - tak til alle
jer der tog turen til Esbjerg og var med til at fejre hende, selv
om hun jo selv siger at der var en anden der var hovedperson :-)
Og hovedpersonen er jo Astrid, som så dagens lys den 27.
juni og selvfølgelig er verdens 8. vidunder. Astrid er Mikael
og Lauras datter.
Og det er fuldstændig fantastisk at være blevet farmor og
farfar!

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår sender vi vores varmeste julehilsner, og siger igen tak for godt selskab
og gode og sjove oplevelser,
Kærlig hilsen Kim og Tine
Se flere billeder og læs mere om vores ture rundt i indre danske farvande på
www.kimogtine.dk

