
Kære familie, venner, bekendte og alle I andre 

Nu har jordens rotationsakse igen krydset planen, der defineres af linjen mellem jorden og solen, og som er 

ortogonalt på ekliptika - året gik, Maya kalenderen løb ud… men livet gik videre.  

Det har været en meget indholdsrigt solrotation. Januar var på flere måder en ny begyndelse og en afslutning på 

mange ting: Vi begyndte med en tur til Ole Rømer observatoriet sammen med nogle af vores venner, senere på 

måneden blev Jesper optaget som frimurer og vi fik solgt fars hus.  

I februar var vi på årets første ”mini-familie-ferie” til Kolding Fjord (et smukt hotel som Charlotte ejer). Vi nød at 

gå ture i vinterskoven. Der var så meget sne at børnene kunne køre med hundeslæde og slappe af i hotellets pøl. I 

marts nød Jesper en studietur til Barcelona hvor han bl.a. så på matematikken bag Gaudi’s arkitektur. I april var 

det præcist 100 år siden Titanic sank og for at følge op på historiens op og nedture, kørte vi på ”mini-ferie” til 

Berlin i påsken. Det blev en dejlig, oplevelsesrig, og lidt anstrengende, byferietur. Vi så rigtigt mange ting. Det som 

har brændt sig klarest ind i hukommelsen for os halv-voksne er besøget på holocaust museet og et besøg på 

Bahnhof Berlin-Grunewald, hvorfra mere end 50.000 jøder systematisk blev deporteret til blandt andet Auschwitz-

Birkenau og til KZ-lejren Theresienstadt. For børnene er det nok besøget i Europas største badeland, der fylder 

hukommelsen. Det er bygget i en bygning som oprindelig var et reparation sted for zeppeliner. Det var helt vildt 

stort. Og så var der sandstrande, papegøjer og fasaner derinde. Vi hyggede os rigtigt meget sammen både når vi var 

på tur rundt i byen og med film på hotellet om aftenen. I maj var Noomi til Vestdanmarks ÅrgangsMesterskab 

(VÅM) i svømning. Det var Noomi meget stolt af, fordi der ikke er ret mange, der er hurtige nok. Det var meget 

hårdt, hun kom sent i seng og var meget tidlig oppe. Det første halvår sluttede i juni og nogle vil måske mene, at 

det mest underlige der skete i den måned var at loven om homovielser i folkekirken trådte i kraft… men vi ved, at 

det vigtigste var at 1.) Johannes tog på lejrtur med skolen til Sønderborg - det var mærkeligt at stå ved stationen 

som forældre og sende ham af sted (han havde næsten ikke tid til at vinke farvel til sin far), 2.) Noomi skulle til 

Vilde Vulkaner  med SFO’en (det var en festival i Vordingborg, hun havde glædet sig længe. Energy og Freja Bella 

fra MGP sang og gav autografer efter de havde sunget. Der var også et tivoli og et hoppeland.  Om eftermiddagen 

kunne SFO-bands optræde på scenen. Noomi optrådte med et band som hed ”Stream city high” (det er direkte 

oversat  Å BY HØJ), og syntes, at det var fedt at stå foran flere tusinde tilskuere. Om aftenen kom Rasmus 

Seebach, Puls, Basim, Xander, Ankerstjerne og Carpark North og optrådte).  Både Noomi og Johannes havde nogle 

rigtigt gode ture og de bliver større og mere selvstændige for hvert år der går. Derudover kom Kinas præsident Hu 

Jintao er på det første officielle statsbesøg i Danmark i juni, og det satte Kina på den danske dagsorden… og vi er 

med på noderne: Charlotte og Jesper har jo studeret kinesisk sprog og kultur i ca. halvandet år, og sommerferien i 

år skulle gå til Kina og Mongoliet. I begyndelsen af juli stod meget derfor i Dragens tegn (dog må vi ikke glemme 

at forskerne på CERN den 4 juli meddelte, at de havde påvist eksistensen af en partikel med egenskaber konsistente 

med Higgs-partiklen – en sidste brik i partikelfysikkens puslespil…mærker man ekkoet fra Titanic for 100 år 

siden), men en overraskelse ventede forude: vi har jo bryllupsdag den 11. juli og på den dag havde Charlotte og 

Jesper inviteret hinanden ud at spise i Ebeltoft. To dage før havde vi været på nettet og surfet lidt rundt, og fundet 

et lille sommerhus i Femmøller, der så interessant ud. Vi ville lige smutte forbi på vejen ud til resturanten. Huset så 

godt ud, og mens vi spiste blev vi enige om at købe det. 10 dage efter, kl. 16 (dagen før vi rejser til Mongoliet) 

kørte vi til Ebeltoft og skrev under. Det var lidt surrealistisk at sidde i toget tidligt om morgenen dagen efter på vej 

til vores største familierejse nogensinde og minde hinanden om, at vi dagen før havde købt et lille sommerhus (ca. 

40 m
2
) på en dejlig plet på Djursland. Sådan ændrede juli vores verdensbillede! Vi var i Mongoliet og Kina fra midt 

i juli til slutningen af august og oplevelserne fra turen fylder rigtigt meget i vores mind-streams. Vores mentale år 

er brudt i to stykker, et før og et efter vores tur til Asien. Noomi skriver om del-turen til Mongoliet: ”I Mongoliet 

var vi på landet, der boede vi i gher. Det bedste ved Mongoliet var den tre timers lange ridetur ude på landet. Vi 

red uden udstyr gennem floder og på sletter. På et tidspunkt stod min hest stille midt i en flod, og løftede halen og 

pruttede, og gik den anden retning end den skulle. Jeg fik den dog rettet op og red op til de andre”, og Johannes 

syntes:  ”Det var sjovt at se det sted hvor mor og far havde levet i 3 år og den kultur der var i Mongoliet. Det var 

meget anderledes end det vi er vant til i Danmark. Vi var på landet, hvor vi boet på et lille land-hotel. Man spiste 



sammen med de andre gæste på hotellet - det var meget hyggeligt. Hotellet var uden strøm det syntes jeg var 

fantastisk, men far syntes, det var for primitivt. Helt ærligt - det er mig der er teenager jeg burde have været den, 

der brokkede mig . Vi var også ude at ride på landet. Det var det bedste på hele turen - alt den uberørte natur og 

de store åbne landskaber”. Vi rejste fra Mongoliet til Kina og mødtes med Hans og Anne Kirstine i Shanghai (hvor 

vi bl.a. oplevede en voldsom tyfon) og vi rejste sammen videre til vest og sydvest Kina. Hele turen var så stor en 

oplevelse, at det er svært at skrive om i et julebrev, men vi kom hjem igen i august, børnene startede i skolen, 

Jesper på gymnasiet og Charlotte på hospitalet. Nu går Johannes  i 7., og har fået fransk. Han syntes at der er for 

mange lektier, øv bøv. Johannes syntes at det er kedeligt at lave lektierne, men der er også gode ting ved at gå i 7., 

som f.eks. projektuge - det var rigtig sjovt, han havde valgt at gå i dybden med Mc Donald i et gruppearbejde. Og 

så har Johannes fået lønnet arbejde; han siger ”Jackpot”! Han får nu løn for sit arbejde som hjælpetræner -Jubii !!! 

Noomi går i 5. klasse og er fortsat glad for både alt hvad der har med skole, klub og venner at gøre. Da vi kom 

hjem fra sommerferie var børnene og vi meget nysgerrige og tog ud og så på vores sommerhus for hverken vi eller 

børnene anede jo rigtigt, hvad vi egentligt havde købt. Det viste sig, at vi har købt et lille hus og ca. 6000 m
2
 skov, 

og nu er vi ved at lytte os ind til hvordan vi kan transformere området…alt er muligt, verden er i forandring. 

Johannes skriver om sommerhuset: ”Vi havde købt et lille sommerhus, med en kæmpe grund, det er fantastisk, men 

nu har mor og far fældet alt for mange træer hvis man spørg mig så det var lidt bedre før de gik amok med saven 

”  I oktober var vi igen på ”mini-ferie” til Kollingfjord, hvor vi nød nogle dejlige dage, med udflugter til 

Givskud Løvepark og Danfoss Univers. Derudover var vi naturligvis ude i vores dejlige sommerhus (igen igen), et 

sted der vokser indeni os (…var der en verden før vi fik sommerhus?). 

I november vælges Charlotte til menighedsrådet i Hasle kirke (efter en lidt turbulent valgkamp). Johannes og 

Noomi svømmer sponsorstævne og have selv været ude og finde sponsorer bl.a. hos ejendomsmæglerne på 

Silkeborgvej. De svømmede lige langt; nemlig - 4.400 m på 2 timer. Og så blev det december. Vi havde næsten 

alle weekender fyldte med ret store middagsselskaber og julefrokoster, men derudover nåede Jesper sammen med 

nogle dygtige elever at måle lysets hastighed. Charlotte er fortsat leder for Women Aglow Århus, men i skrivende 

stund ved de ikke om Aglow i Århus vil fortsætte - det regner med at vide mere om først i det nye år. 

Nu er vi så kommet til det sted i vores hilsen, hvor vi vil ønske jer alle et godt og velsignet nytår, med tak for alle 

de dejlige stunder vi har haft i denne visuelle verden, på facebook, via skype og pr. telefon. Hvis I ikke har været på 

dette link: http://www.youtube.com/watch?v=knlS_wMV-rc vil vi opfordre jer til at bruge 3,42 minutter til at se, h 

vad der kunne være sket, hvis Jesus blev født i en Facebook-tid?  

En aften hvor Charlotte og Jesper sad og talte om løst og fast, blev de enige om, at kikke forbi en pejsebutik for at 

se på en indsats til pejsen og den 19. december kom håndværkerne forbi og installerede vores nye pejs, og så var vi 

også klar til begyndelsen på et nyt ”long Count”-forløb i mayaernes kalender.   

Mange kærlige hilsener og på snarligt gensyn i år 2013 

Noomi og Johannes, Jesper og Charlotte 

 

                                                                                  

http://www.youtube.com/watch?v=knlS_wMV-rc
http://bellisit.dk/billeder/kina2012/mongoliet/index.html
http://bellisit.dk/billeder/kina2012/shanghai/target93.html
http://bellisit.dk/billeder/kina2012/shanghai/target83.html
http://bellisit.dk/billeder/kina2012/guilin/index.html

