
 

 

 

2008 går på hæld, og hvilket år! 

Omkring årsskiftet fik vi nøglerne til vores 

nyanskaffede båd – en Bavaria 32 fra

velholdt.  Vi navngav den efter Freja, som vi måtte tage 

afsked med en kold vinterdag i januar 

år. 

Tiden indtil midten af april, hvor vi skulle overtage 

båden i Flensborg havn, syntes uendelig, men endelig 

blev det tid, og vi var så heldige, at det var 

vejr, og vi brugte en uges tid på at sejle rundt i 

Flensborg fjord, for at opfriske den slags færdigheder. 

Vi har haft mange rigtig dejlige ture i foråret 

både alene og sammen med unger og gode venner.

Sommerferien brugte vi på at sejle ”Sjælland Rundt

og vi var begunstiget med det dejligste sommervejr (i 

hvert fald det meste af tiden). 

I sensommeren fik vi ikke sejlet meget i 

blev endnu engang opereret i sin ryg sidst i august. Det 

går bedre, men desværre er det ikke blevet helt godt 

men der er stadig håb om bedring. 

Lise læser nu på 3. År på Århus lærerseminarium, og 

bor stadig på det samme kollegium, men drømmer jo 

om at få sin egen lejlighed, men det er jo desværre ikke 

det nemmeste i denne verden og slet ikke i Århus. Lige 

nu er hun i praktik på en efterskole på Helgenæs.

Mikael brugte den første halvdel af året på a

”dimser og dingenoter” på lageret hos Holger 

Christiansen. Siden august har han været på 

Gymnastikhøjskolen I Viborg, hvor han befinder sig 

som ”ål I mudder”. Nu bliver det spændende at se hvad 

det nye år byder for ham. 

Årets højdepunkt har uden sammenligning været vores 

sølvbryllup i november. Endnu en gang tak til alle jer 

der på den ene eller anden måde bidrog til en 

formidabel oplevelse for os. 

Vi holder jul herhjemme, og ser hvem de

Nytåret springer vi traditionen to ind i sammen med 

Helga og Hardy. 

Til slut vil vi blot ønske jer alle sammen rigtig glædelig 

jul og godt nytår. 
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