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Nyt fra rederiet 

Også i 2014 har vi nydt timerne i 
båden.  Den 4. sæson med den 
nye båd, fandt sin afslutning i 
starten af oktober. 

 

Vi har i år haft mulighed for flere 
forlængede weekender i forbin-
delse med forårets helligdage, og 
det åbner jo muligheder for at 
komme steder hen, som vi ikke 
kommer så tit. 

Sammen med Søren og Merete 
var vi en tur på Lyø i det sydfyn-
ske Øhav, syd om Als til Sønder-
borg, for at slutte af med et be-
søg på Årø i Lillebælt på vejen 
hjem til Skærbæk. 

 

Omkring pinse var vi på øhop i 
Kattegat med pitstop på Tunø og 
Endelave. 

Vi synes vi har været meget 
rundt i år, men har også oplevet 
mere blæsende vejr end vi synes 
vi plejer, men så tager vi en eks-
tra havne-dag og håber på min-
dre vind dagen efter. 

Julehilsen  
fra os til jer 

Kære alle sammen 

Som det sker hvert år på denne tid, undres jeg over hvor tiden 

er blevet af. Det er igen december og tid til en af årets hyggeli-

ge traditioner - at skrive årets julehilsen.  

 
Vi glæder os over at have de unge mennesker tilbage i byen, 

Lise er nu lærer på Søndre Skole i Grindsted. Mikael gør tjene-

ste på stationen i Esbjerg og Laura på Sydvestjysk Sygehus.   

 
For os gamle er der på arbejdsfronten ikke sket noget nyt, an-

det end de faglige daglige udfordringer - og det er jo ikke så 

tosset. Bl.a. var Kim i slutningen af juni 2 uger i Washington. 

 
I marts var vi på en rundrejse i Tyrkiet, spændende tur og me-

get anderledes og helt vidunderligt forårsvejr. Vi fik set så man-

ge fantastiske historiske steder, smuk natur og typisk tyrkisk 

håndværk 

 

Her i efteråret har vi besøgt Mette og Niels i deres skønne by-

hus i Torrox, som ligger lidt øst for Malaga. Her var det, selv 

om vi skrev november, det mest vidunderlige sommervejr. 

Mette og Niels viste os rundt i et fantastik område, som be-

stemt kalder på flere besøg - Tine bliver aldrig træt af tapas!  

Vi kombinerede det med nogle dage i Madrid, hvor vi ikke hav-

de været før. 

Endelave 2014 



I starten af året fik vi nyt tag på huset, det var en ordentlig omgang 
som tog næsten 2 måneder, men vi kunne bare glæde os over at mø-
de flittige unge tømrersvende der bare knoklede på stilladset fra mor-
gen til aften, og ikke mindst resultatet som vi er meget tilfredse med. 
Især Tine har store forventninger til at den kommende vinter ikke 
byder på sne der skal skovles ud fra loftet. 

Vi har med  stor fornøjelse deltaget i forskellige runde fødselsdage 
hos familie og venner, og vi glæder os over de besøg vi får både her-
hjemme og i båden. 

Vi holder jul herhjemme sammen med ungerne og 
farmor, og nytåret springer vi traditionen tro ind i 
sammen med gode venner i nabolaget. 

 

Med disse linjer vil vi ønske jer alle sammen rigtig 
glædelig jul og godt nytår. 

 

Kærlig hilsen Kim & Tine 

Se billeder mm. på  vores nye hjemmeside 

www.kimogtine.dk 

Familietræf i Fåborg. 

Årets sommertogt 

Gik til Rügen i det gamle Østtysk-
land. Hansestadt Stralsund er en 
meget charmerende by, og rent 
historisk er der mange tråde til 
Danmark. I Ralswiek var vi til et 
imponerende friluftsspil, med 140 
skuespillere, 40 heste og 4 både 
involveret. 

Efter en uges tid på de kanter, tog 
vi turen gennem Smålandsfarvan-
det, og det Sydfynske øhav hvor vi 
besøgte Lauras mor og far i Band-
holm, Mette og Niels i Karrebæks-
minde, mødtes med Eva og Hans i 
Lohals, fik besøg af Mikael og Lau-
ras i Fåborg, hvor Hille og Lilly også 
kom til kaffe, og fik besøg af Jens 
og Marianne i Svendborg.  

Et besøg på det nye historiecenter 
omkring Gåsetårnet kunne det 
også blive til..  


