Kære Alle
Ja selvom både julen og nytåret er vel overstået, så vil vi prøve at lave et lille tilbageblik over det
år som er gået, nemlig 2007.
Sidste jul tog Bo og Judith, Lara og Nisa til USA for at bosætte sig der, Bo havde fået arbejde derovre, stadigvæk hos Microsoft. Så der var en masse at gøre inden
vi fik sendt dem af sted, og en forkølelse fulgte med i købet, som Bodil havde glæde af i en god måneds tid.
Den 23 marts var en festdag, Bodil’s far og mor havde den dag været
gift i 60 år, vi holdt en stille formiddag, hvor familien var til morgenkaffe, om aftenen var hele familien på Bregnerød kro, hvor vi fik en dejlig
middag, og hvor den del af familien der stadig er her, var samlet.
Niels har stadig sit ønske job hos Allerød Elektrikeren, hvor han sælger lamper og tilbehør, han
laver også reparationer og hænger nye lamper op i udstillingen, og laver en masse om, så han er
beskæftiget.
Bodil arbejdede i SFOen på Lillerød skole, som også var meget rart og spændende, men er nu så
heldig at være gået på efterløn, og nyder at gå herhjemme, og have en masse tid til vores fælles store hobby slægtsforskning.
Først i marts måned var vi på vores årlige tur til Landsarkivet i Viborg,
hvor vi forsøger på at finde vores jyske aners og deres efterkommere og
andre slægtsrelaterede personer, til vores næste slægtsbøger.
Den 5. maj var vi inviteret til bryllup i Skive. Det var Bodils Fætter Kim
der blev gift med sin Hanne. Det var samtidig lidt af en mediebegivenhed,
for i forbindelse med Kims musikudgivelser (CDen: ”Love.dk”) havde han
truffet aftale med en fotograf fra Familie Journalen (FJ), og en fra TV2
Midtvest. Om tirsdagen efter kunne vi se dem i ”Godaften Danmark” på
TV2. Nogle uger efter var det en lille artikel om Kim og Hanne i FJ.
Vi havde Kim´s mor Inge og moster Helen med, vi indlogerede os på en Bed and Breakfast, nogle rigtig lækre værelser, men desværre var der nogle trapper ned, så vi måtte hjælpe Inge og Helen,
med at komme op og ned ad trappen, vi skrev i gæstebogen, at de måske skulle få lavet trappen, så
man kunne komme op og ned, uden at falde og brække benene.
I vores sommerferie gentog vi arkivbesøget, samt rundt og se på nogle af de steder
som har været bosteder for forfædrene.
Vi besøgte også Sv. Åge Thomasberg (Bodils afdøde mand, Niels Chr. Thomasbergs farbror), det var en oplevelse at høre hvad han kunne fortælle om sin familie.
I samme forbindelse besøgte vi gården Thomasbjerg i Sinding ved Silkeborg,
det er nemlig her at familienavnet kan tilbageføres til. Selvom der er andre der
påstår noget andet. Vi har nemlig fundet kirkebogskilder som bekræfter vores
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påstand. Vi blev godt modtaget af gårdbeboerne og fik en meget oplysende
samtale med dem.
Det var en rigtig nostalgi tur, vi besøgte nemlig også det husmandssted i
Thorsted nær Ringkøbing hvor Niels kom på skole-sommerferie tilbage i
1960erne. Det var meget sjovt at gense stedet igen efter 40 år.
Vi nåede også at komme forbi byggepladsen på Kongefolden i Skanderborg, hvor Niels’s datter Lena og svigersøn Jesper, har købt et rækkehus, som er færdig til indflytning fredag den 18. januar 2008. Nu glæder vi
os til at se det færdige resultat, måske først i marts, hvor vi regner med at
skal på arkivtur til Viborg igen.
I efteråret har Niels startet et slægtsbogs kursus i Haslev, det bliver spændende at se resultatet af
det, for alle har jo en historie om deres forfædre, som der bør fortælles, da det jo er vores arv til
eftertiden, som kan se hvordan vi i vores tid har levet, og se hvordan vores forfædre har levet uden
PC og en masse andre hjælpemidler, ja det tyvende århundrede har leveret mange gode hjælpemidler, men jeg tror vi også er blevet mere stresset, og vi når ikke en brøkdel af hvad vore forfædre
nåede, tænk på at der ikke var noget supermarked der kunne levere alt hvad hjertet kan begærer, det
måtte de selv fremstille.
Kurset slutter i løbet af foråret, så der får vi resultatet.
Den 27. november tog Bodil en 14 dages ferie til Sammamish,
USA, hvor hun besøgte den lille familie derovre.
Det var rigtig hyggeligt, der blev rigtig hygget og Judith og hun fik
købt nogle julegaver, så selvom hun havde en masse med derover,
havde hun ligeså meget med hjem.
Niels kunne ikke holde ferie og tage med, så han holdt en forlænget weekend
og besøgte Lena og Jesper i Skanderborg, i deres midlertidige bolig. Det var også
en hyggelig weekend, selvom vejret var regn, regn og regn.
Det var dejligt at se Lara og Nisa igen, de var blevet store, selvom
de har været hjemme 2 gange i sommer, først til pinse, hvor Bo’s
søster Malene blev gift med Christian, pinse lørdag, Jan holdt sin 40
års fødselsdag om søndagen, hvor Bodils børn var samlede, så vi fik
et familiebillede, hvor hendes mor og far også er med på. 2. Pinsedag blev Malene og Christian’s søn Jonas døbt. Vi havde pigerne et
par dag, så vi rigtigt kunne nyde dem.
I august kom den lille familie igen, Judith og Lara og Nisa kom en uge før Bo, så de boede her
den første uge, Bodil blev 60 år den 12. August, så der var fest på Lynge Kro, Bo’s mor blev 65 år
den 16. August, så der blev også holdt fødselsdag.
Herhjemme har vi heldigvis stadig 2 børnebørn, Marius og Amalie, som vi ser så tit som det nu kan lade sig gøre.
Marius er startet i skovbørnehave, hvor han rigtig kan udfolde sig.
Amalie går stadigvæk i dagpleje.
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Lillejuleaften holdt vi sammen med Niels’s børn, vi var hos Lars, Laila og
Amalie i Køge, hvor vi havde en hyggelig aften, sammen med dem og Lena og
Jesper, vi gik rundt om juletræet og fik gaver.
Juleaften hold vi sammen med Jan, Dorthe og Marius,
Dorthes far, mor og lillebror og mormor var der også, så endnu engang rundt
om juletræet og uddeling af gaver.
Selvfølgelig fik vi også dejlig mad begge steder, men det sætter sig jo.
Juledag havde vi gæster, Bodils mor og far plus dem vi havde været sammen med juleaften, var
til frokost hos os, det var rigtig hyggeligt, selvom vi blev forsinket, da Jan og Dorthes nye bil ikke
ville starte, så Dorthes far måtte køre 2 gange.
Efter jul fik de lavet bilen, det var anhængertrækket der var forbundet forkert, men hjalp da de
fik sendt bilen på værksted i Helsinge i stedet for Hillerød, var der en mekaniker der kunne finde
fejlen. De havde ellers haft bilen på værksted 2 gange i Hillerød, uden at de havde fået rettet fejlen.
Nytåret var vi alene, det er nu også hyggeligt, bare at få noget god mad, og så slappe af, og når
det nye år bliver skud ind, og se på at alle de andre har ofret en masse penge på raketter og andet
nytårskrudt. Det så rigtig flot ud.
Niels’s børn, flyttede sig også i det forgangne år, 31/8 blev Lena færdig med sin kontoruddannelse på Gentofte Rådhus, og 1/9 startede hun på Skanderborg Rådhus, Jesper havde også fået nyt job i
Jylland så det passede fint med at de har købt hus i Skanderborg. Lars skiftede ved årsskiftet fra et
job som Salgschef hos Seat til en tilsvarende stilling hos BMW.

Nu vi er så sent ude, og ikke nåede at få sendt dette årsbrev før nytår. Så håber vi at I alle har haft en glædelig jul og får et godt nytår.
Mange hilsner fra Niels og Bodil

Hvad bringer 2008?
Der er et Slægtsbogkursus som skal afsluttes i marts.
Vi ved at vi tager til Sammamish, USA i forsommeren.
Forberedelserne til en foredrags række til efteråret, om Fæstebønderne.
Og alle de forskellige overraskelser vi kan komme ud for.
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