
 

                                             
Som hvert eneste år på denne tid, undrer det mig, hvor året 

er blevet af, men nu er det snart jul, og det er tid til at kigge 

tilbage på året der går på hæld. 

I sær i den første halvdel af året havde vi begge super travlt på 

jobbene. Kim  har en del rejseaktivitet, og har bl.a. været i 

Bruxelles et hav af gange, men også rejser til både El Salvador 

og mange andre steder i Europa er det blevet til. 

Tine fik i juni sin eksamen på DTU, efter et travlt forår med 

både job og projektskrivning. 

Sygdom har vi ikke helt været forskånet for. Kim fik en ny 

ballonudvidelse i maj, og her i november har farmor været 

indlagt med betændelse i den ene hofte protese, men det går 

heldigvis den rigtige vej, og det er rigtig dejligt at hun nu bor 

her i byen, og vi  kan bare smutte forbi med jævne mellem-

rum. 

Lise arbejder som lærer på en skole i Lyngby, og bor i KBH 

NV.  

Mikael blev færdig som politibetjent og startede 1. maj på sta-

tionen i Esbjerg., og bor derfor igen i Esbjerg 

Med disse linjer vil vi ønske jer alle sammen rigtig glædelig 

jul og godt nytår. 

 

Kærlig hilsen Kim & Tine 

I oktober fik vi efter 8 års fravær igen tid og mulighed 
for at besøge Søren og Merete i deres vidunderlige perle 
af et byhus for foden Mt. Ventoux. Super hyggeligt og 
skønt vejr – dejligt med sol og bare ben på det tids-
punkt. 

Mange blev berørt af efterårets storme, men vi slap 
uden skader. Godt nok fik vi havetrampolin under den 
første storm, men den gjorde ingen skade — den største 
udfordring havde genboen, da de skulle hente den, og 
under den anden storm, måtte vi aflyse deltagelse i et 
møde på Fanø, af den simple grund at færgen ikke sejle-
de. 

Solnedgang i Rudkøbing 

 

 

Øverst: Christianshavns Kanal 

Vi nyder stadig timerne i bå-
den, og dette år har givet tre 
længere ture. 

I maj da opgaven var afleve-
ret, havde vi en uge, hvor vi   
futtede rundt i Lillebælt og 
det sydfynske øhav 

Sommerferien delte vi i to, så 
vi havde 2 uger i juni, hvor  
målet var Sct. Hansfest hos 
Mette og Niels i Karrebæks-
minde—den tur gik noget 
ulogisk over Samsø, Store-
bælt og Smålandsfarvandet. 

I august kunne der igen blive 
tid til to ugers togt, hvor vi 
tog turen rundt om Sjælland, 
og bl.a. lå 3 dage inde i Chri-
stianshavns Kanal - dejligt 
sted. 

 

Glædelig jul og godt nytår 2013 


