
1 
 

 

Julebrev 2015 

Kære familie og venner! 

    

 

September – figentid. December – julebrev. Sådan har hver årstid sine ynder. In casu havens frugter 

og julens samvær og julebreve. Vi nyder sommerens blomster og frugter, og her på Bornholm er 

figentræet obligatorisk.  En bornholmerfamilie med sit på det tørre har hus i byen og fritidshus ved 

vandet, i vores tilfælde i henholdsvis Aakirkeby og Aarsdale. Sådan er det, og det er godt. Det lyder 

måske af meget, men vores boligudgifter her er mindre end for en 2-3 værelses lejlighed i 

København. Og så er vi omgivet af den mest vidunderlige natur, og trafikken og afstandene er 

beskedne. Vi var heldige at have et fælles job på højskolen, og nu er vi i en ny livsfase som 

pensionister – henholdsvis 73 og 74 år. Der følger selvfølgelig nogle af alderens skavanker med, 

men vi er raske og går daglige ture med Molly, vores dejlige kongepuddel. I sommerhalvåret guider 

vi rundt på øen, navnlig Bente, og om vinteren går vi i hi med diverse bøger og skrevne samt 

luftbårne medier. Bente har sine aktiviteter ud af huset, og vi besøger og får nu og da besøg af vores 

to piger og deres familier året rundt. I august havde vi desuden glæden af et besøg af 

barndomsveninde Søs og hendes kæreste Ole der boede nogle dage i Aarsdalehuset. 
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Solveig har nu arbejdet på Salaam i 11 år. Det er – trods stort behov for dem - noget usikkert for 

kulturformidlingsvirksomheder i disse sparetider, men Danida har også i år bidraget til 

driftsudgifterne, og så følger diverse fonde forhåbentlig efter. Som leder har hun frihed til at 

disponere over sin tid, så hun kan videreuddanne sig til psykoterapeut hos Ole og Lene Vedfelt. 

Hun har allerede flere klienter. Alba er 12 år og er glad for sin skole. Hun spiller en stor rolle for 

sine to små fætre.  

 

Solveig med psykoterapeutlærerparret Lene og Ole Vedfelt 

Hjørdis har haft en noget turbulent tid på sit arbejde i designfirmaet "1508" efter sin sidste 

barselsorlov. Også hun har haft 10-års jubilæum i firmaet, men det var ikke nemt at komme tilbage 

til en arbejdsplads der havde udviklet sig uden hende i det forløbne år. Ind imellem var hun ved at 

gå ud af sit gode skind - og så med to små børn. Men hun holdt ud, og hun har fået oprettet en ny 

funktion til sig i firmaet som ”Brand Experience Designer”, en rolle der kræver helikoptersyn, og 
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hvor mening, oplevelse og innovation er nøgleord. Det er en tilgang til faget som længe har optaget 

hende, og som hun for nylig har haft mulighed for at undervise i som gæstelærer på Designskolen. 

 

Hjørdis med Arthur 6, Kjartan 2 og Alba 12 i toget på vej til Bornholm. Foto Nicolai 

Årets sørgelige begivenhed var, at min ældste bror, Knud, blev ramt af kræft og døde 26. maj efter 

længere tids sygdom med flere indlæggelser. Han var et samlingspunkt i familien, og vi savner ham. 

Der var en stor og smuk bisættelse fra kapellet på Lyngby Parkkirkegård hvor hans urne nu er sat 

ned. Han blev 87 år og var klar til det sidste.  

 

Børnebørnene Kasper og Sidsel med oldebarnet Vitus hos Knud ved sygesengen 
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Det var flot og dejligt, at Monika havde kræfter og overskud til at samle de nærmeste til den 

traditionsbundne før-julekomsammen i Elmevænget. Helle og vores piger med hver deres flok var 

også med. 

 

Fra Monikas før-julestue 29/11. Tre småbørnsmødre: Sidsel, Sofie og bagved Hjørdis. Foto: 

Solveig, frit efter Rafael 

Min anden bror Kjeld har Alzheimers syge og kom på plejehjem i januar. Gerd bor i nærheden og 

besøger ham dagligt. Men han er næsten væk og sidder i kørestol. 

Helle er derimod i vigør. Hun har netop afsluttet sine barndoms- og ungdomserindringer. Og det er 

blevet til en bog på 158 sider, trykt i 100 eksemplarer. Hun får nemt ved at klare julegaverne til de 

voksne i år. Vi er nu tre, der har skrevet om den samme familie: Far, jeg og nu også Helle. Det 
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handler om ”at fortælle orden i sit liv”. Jeg har sammen med Helles Ib fulgt med i processen, og jeg 

synes det er en levende og medrivende fortælling. Hun er 15 år ældre end mig, og jeg må sige, at 

hendes forhold til vores forældre har været mere intenst end mit. Hun var den førstefødte, eneste 

pige og havde unge forældre, mens jeg var den lille efternøler med store søskende og etablerede og 

erfarne forældre. De satte rammerne og gav mig stor frihed, og jeg for min del tog dem for givet, 

mens jeg udfoldede mig med kammeraterne. Helles oplevelse af far er meget anderledes end min. 

For mig var han vel nærmest en lidt fjern og urokkelig instans, pligtopfyldende i sit arbejde og over 

for sin familie. En mand der udfyldte sin plads uden at gøre meget væsen af sig. Det med børnene 

overlod han ganske rigtigt til mor. Men Helles psykologiske portræt af ham er ikke den far jeg 

husker, og jeg kan med alderen mere og mere spejle mig i ham.  

Livet på Udsigten hvor vi boede var også meget anderledes i Helles tid end i min. Hun skriver vidt 

og bredt om farmor og Ballerne på C.L. Ibsensvej og om tante Margrethe og hendes to børn nede ad 

Udsigten. Desuden om morbror Mogens og dem på Krumstrup. De var unge med Helle, og der var 

et leben med dem. Jeg har også kendt dem, men jeg var dreng, da de var voksne, og jeg havde mine 

egne venner.  

Og så var der Knud som kun var et år yngre end Helle. De havde et nært fællesskab med musik, 

samtaler og rejser, og det er med tanken herpå i forbindelse med hans død, at Helle fik lyst at skrive 

sine erindringer om den tid hvor de var børn og unge. Livet skilte dem siden i en periode, men de 

fandt sammen igen som ældre. De talte ofte sammen, og Knud hjalp hende desuden med praktiske 

ting som skatteregnskaber og den slags. Og så var der Elmevænget med Monika som var og er en 

dejlig svigerinde. Men at udspørge Knud om hans barndom, kom man ingen vegne med, i hvert fald 

ikke jeg. ”Den var der bare”, var hans korte svar. Ikke desto mindre har jeg altid følt lighed med 

ham, ligesom jeg gør det med far. Kjeld er en Fog, og Helle – ja, hvem ligner hun? Hun er noget 

helt for sig, en heldig mutation.  

Af Bentes brødre har Peer solgt sit hus i Egå og flyttet sammen med sin kæreste, Gudrun, på 

Amager. De boede i Aarsdalehuset under folkemødet, og det var dejligt at lære Gudrun at kende og 

se Peer så glad. 12/12 blev de gift i St. Ansgars kirke i Bredgade. Hun er katolik. Stort tillykke! 

 Og Mogens har købt sommerhus herovre på Bornholm, ikke langt fra os. Han og Lone indtager det 

i meljulen. Vi ser frem til godt samvær med dem og deres flok.  
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Til årets begivenheder hører, at Bente og jeg i marts, ugen før påske, var nogle skønne dage i den 

gamle søfarts by, Lissabon, mens Molly blev passet hos sin særlige hundeven Bonnie.  

       

To rejselystne donnaer i Lissabon: Bente og jomfru Maria fra Vasco da Gamas rejser 

Det er ikke alle fester med tilhørende rejser vi overkommer, undskyld til blandt andre 100-årige 

kusine Else og til guldbryllupsbrudeparret i Århus, kusine Lene og Ole, til februar. Men vi var til 

barnedåb i St. Ansgars kirke med Bernard og Katherines barnebarn Patricia 10/6. Og så var der 

fætter-kusinefest med onkler og tanter 23/9 på Lisbets nye/gamle gård neden for Skamlebæk Radio 

ved Sejrøbugten. Det er den gård Knud og Ingrid i sin tid købte, men solgte få år efter i forbindelse 

med deres skilsmisse. Lisbet har drømt om den lige siden, og nu har hun og Luffe købt den. Vi 

overnattede med vores flok i Kahytten. Og her i november var vi til Svend Tovborg og Lisbets 

storslåede og musikalske guldbryllup på Lindegården i Lyngby. Hjemturen var skrap med sne og 

blæst - Gormstormen, men Søs og Ole reddede os hjem i bil fra Lyngby til hotel Solveig. På 

sejlturen næste dag blev Bente søsyg. Men festen, den var god! – Næste år er det vores tur, men det 

skal holdes i en langt mindre målestok.  
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Samhørighed – Svens og Lisbets guldbryllup 21/11 

Ved afstemningen om retsforbeholdet 3/12 stemte Bente og jeg ”ja”. Det blev jo desværre et ”nej” 

alligevel. Men det er trods alt et af tidens mindre problemer. Folketingsvalget gav heller ikke den 

regering vi havde ønsket, men i skrivende stund er klimaaftalen kommet i hus. Der er lyspunkter. 

  

Sommer. Håkan og Bente i døren til hans hus i Gudhjem. Frit efter L.A. Ring 
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Julen bliver i år med Solveig, Alba og Jorge. Vi har også i år fået lov at hente juletræ hos dem på 

Buddegård, det er en af julens hyggelige traditioner, når vi der træffer sammen med Inger og Hans 

Askou og drikker julegløgg, inden vi drager af med træerne. Hjørdisfamilien holder jul hjemme 

med Nicolais forældre. Nytårsaften er vi hos Anne Stougaard der også fejrer sin fødselsdag den 

aften. En anden af julens festlige traditioner. 

Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår! Tak for det gamle.  

Jeres Bente og Karsten 

 

 

 


