Julebrev for året 2008.
Så er det ved at være tid til at se tilbage på det år som er ved at rinde ud.
Ja hvad er der sket her i vores familie og omgangskreds.
Ja hvad er der egentlig sket, vi glemmer jo at starte på næste års brev allerede i januar, så vi kan få det hele
med, men her er hvad vi kan komme i tanke om.
Niels arbejder stadig hos Allerød Elektrikeren, (www.dansk-el.dk ) lige ham, han er ikke til at få
sendt hjem, men det er jo dejligt at have et job, som bare er lige det man ønsker.
Bodil er jo på efterløn, men kan sagtens få tiden til at gå, hun er begyndt at gå til slægtsforskning om mandagen, og til digital foto om tirsdagen, resten af tiden er det computeren der må stå for skud,
dog bliver der tid til at læse en masse bøger, så haven har ligesom måtte passe sig selv, men det kan også
ses.
Vi har selvfølgelig brugt en masse tid på vores fælles hobby slægtsforskning, og har været på arkivet i København en del gange, vi har også været i Viborg på arkivet der, for at finde noget mere om de jyske aner.
Selvfølgelig bor vi på Bed and Breakfast, hos Emil Østergaard på den gamle Papfabrik, en ung
herre på 81 år, vi er ligesom blevet en del af hans familie, når vi er der, vi får nogle rigtig gode
samtaler om alt muligt gamle dage og nutid så sker det at vi deler en fl. Rødvin, og sidst vi var
der, spiste vi også sammen, hakkebøf med grønsager fra hans have. Emil har en kæreste i
Odense som han er sammen med så tit det kan lade sig gøre, hun er 20 år yngre end ham,
men jeg tror de har det rigtig hyggeligt sammen, de har kunst og kultur som fælles hobby, ligesom de går
nogle meget lange ture, også på golfbanen.
I foråret fik vi afsluttet vort kursus i at lave en Slægtsbog, som blev holdt i Haslev, vi synes det var rigtig
hyggeligt, og kursisterne afleverede nogle spændende historier om deres forfædre, det er utroligt hvad
man kan finde om ens familie, hvis man går lidt i dybden.
Vores ferie gik i år til Sammamish, hvor vi besøgte Judith,
Bo, Lara og Nisa, vi havde afsat 3 uger til det, og det var
rigtig hyggeligt. Pigerne var glade for at morfar også kom
med, han måtte jo pænt blive hjemme, da jeg var derovre
sidste år i december, til Lara’s 4 års fødselsdag.
Bo tog os med på en flyvetur over Seattle og området omkring Sammamish, vi
kunne finde hvor deres hus lå. Da der kun er plads til 4 i de maskiner som Bo må
flyve, kunne vi ikke være der allesamme på en gang, så Bo,
Niels og Lara skulle flyve til en flyveplads i nærheden, hvor
vi skulle spise frokost, men Nisa blev sur, hun ville også
med, så det fik hun lov til, men det er tungt at bære 2 autostole over til flyet, men alt for børnene ;-). Efter frokost fik
Bodil også lov at komme med, Niels fik 2 ture, det var rigtigt
hyggeligt, og vejret var bare perfekt, høj sol og ingen skyer.
Vi fik lov at låne den ene af deres biler, Hondaen og deres dumme blondine (GPS-en), som vi kørte en rundtur i, vi kørte rundt om Olympic, en halvø helt ude ved Stillehavet.
www.bodilogniels.dk

Side 1 af 5

Mandag formiddag tog vi færgen over til Kingston, og kørte til Port Towns End, en
lille by helt oppe nord øst på i Jefferson County. Der indlogerede vi os hos et ældre
ægtepar Herb & Jean Herrington i ”Bakers House”, som havde en Bed and Breakfast,
huset var fra engang sidst i 1800 tallet, vi havde den flotteste udsigt ud over vandet.
Vi spiste aftensmad på en lille lokal restaurant, hvor vi fik en lækker fiskeret med øl
til, vi bestilte 2 øl, men servitricen fortalte at det var halv liter øl, og den var stærk, ca. 5 %, så vi tog kun en

i første omgang, men den smagte så godt, at vi var nødt til at bestille en til.
Næste morgen fik vi den lækreste morgenmand, det var vores værtsmor der havde lavet den, først en skive
appelsin, kiwi skiver med mandelsplitter på, så en lille pandekage med nogle blå blomster

og til sidst en portion is,
dertil juice, vand og kaffe.
Vi havde bestilt morgenmad kl. 9, men vi kom først derfra kl. 11, vi havde en rigtig
hyggelig snak, om området, og hvad vi absolut måtte se på vores videre tur. Vi fortalte også om vores lille Danmark, og de fandt deres atlas frem, så de kunne se hvor
vi kom fra.
Vores videre tur rundt, var spændende, de små byer var noget triste at se på, men der er heller ikke meget
at beskæftige sig med der, der boede en del indianere, da det var lagt ud til reservat, men der var også en
hel del andre folkeslag.
Da vi kørte rundt om Olympic, regnede det mindst 3 gange om dagen, vi kunne køre
langt uden at møde hverken huse eller andre biler. Hele området består mest af
Ceder træer, og vi mødte et som vi snildt kunne stå inden i, det var enormt højt, vi
mødte også en masse kæmpe lastbiler som kørte med kævler af Ceder træerne, fra
områder som bliver fældet, men der er en lov der siger at der skal plantes lige så
mange træer igen.
Vi sov på et motel den anden nat. Vi blev vækket ret tidligt da lastbilchaufførerne startede deres store
trucks op, samt at vi havde en lyskurve kun 100m fra vores værelse.
Tredje dagen kørte vi videre og var bl.a. helt ude ved Stillehavet, det var halvkoldt, men vi så
en lystfisker der stod helt ude i vandet, kun med gummisko på, han har nok frosset meget
om tæerne.
Denne nat sov vi i den største seng vi nogen sinde har sovet i, den var ca. 2½ m bred.
På sengetæppet lå der en elg med kalv, ja altså ikke en rigtig
en, men som plysdyr. Både opholdsrummet og soveværelset
var en oplevelse, det hele var lavet som en jagt stue, men
ræve som det store tema, vi tog en masse billeder der, og vi kan stadig se en
masse små ting, som vi ikke havde set før.
På vejen hjem var vi på ”Pike Marked” i Seattle, vi havde været der søndagen før,
men da var der alt for mange mennesker, og at holde sammen på 6 personer, hvoraf
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de 2 er børn var ikke nemt, så om torsdagen, kunne vi gå stille og roligt omkring, selvom der ikke var så
mange forretninger der var åbne, men vi skulle jo heller ikke købe noget, vi var bare ganske almindelige
”osere”.

Vi var også ude og se Bo’s arbejdsplads hos Microsoft.
Mandag 12. Maj var vi på sightseeing i Seattle, vi var i ”Underground” (gamle
Seattle i ”kælderen”) og Smiths Tower” 506m.
Ja, vi var flere steder, rundt i området og så en masse spændende ting. Og
dermed også har en masse dejlige billeder med hjem, som vi kan genopleve turen Igen.
Inden vi tog retur til Danmark, blev det aftalt at mormor skulle komme igen til september til Nisa’s fødselsdag, og da fik morfar ikke lov at komme med, til stor fortrydelse for Lara og Nisa.
Så nu vare det lidt inden turen igen går til Sammamish, det må være nok med 3 gange inden for 9 måneder.
Den 30. august var der dømt fest, Niels’s datter Lena skulle giftes med sin Jesper,
det skulle foregå i indelukket ved Silkeborg søerne, vejret var heldigvis godt, og
efter vielsen var vi ude at sejle med Falken, et par timer på Gudenåen, hvor vi fik
bryllupskage og champagne .

Den efterfølgende fest blev holdt i deres nye hus i Skanderborg.
Vi fik noget lækker mad, som en kok og hans medhjælper lavede og anrettede oppe i stueetagen, det er så
heldigt at Lena og Jesper har kælder i deres rækkehus, det er der ikke ret mange af de andre huse der har,
så der kunne vi spise.
De fik en masse lækre bryllupsgaver, og efterfølgende tog de på bryllupsrejse til Barcelona.

Vi havde indlogeret os på Bed and Breakfast i en lille by Boes ca. 10 km. Fra Skanderborg,
det var en gammel klosterskole fra Øm kloster.

Om søndagen kørte vi nordpå til Viborg, for at besøge Emil,
(Det gamle Elmetræ som er blevet
til ”Kågmanden“ med ”vores værelse på 1. Sal. “ i baggrunden") og lige 2 dage på Landsarkivet i Viborg.
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Denne gang fik vi taget os sammen til at se Viborg Domkirke.
På hjemvejen tog vi et smut om Ærø, hvor Dorthe’s mors faster Anna, en ung dame på 86 bor i Søby, og hvis
vi skulle nå at få nogle oplysninger om den Ærøske side af Marius ane, var det nu.
Faster Anna, fortalte en masse om familien, selvom det var på Ærøsk, så vores øre var ekstra
store. På de 2 døgn vi var der, besøgte vi Søby og Bregninge Kirkegårde, og fik billeder af familiegravstene, med hjem af de gravstene der er der endnu, vi kørte også rundt i området og
fik at vide hvor de forskellige familiemedlemmer havde boet.
Vi mødte også Faster Anna’s kusine Anna Bodil som også bor i Søby, og hende besøgte vi også,
og der fik vi også en masse at vide, ligesom vi fik lov at scanne en masse billeder, som har med
familien at gøre.
Inden vi tog færgen hjem, var vi også på besøg hos Palle Abrahamson i Skovby, der forsker i Nord Ærø, og
her var også en masse informationer at få.
Derefter var Bodil jo lige et smut i Sammamish til Nisa’s 3 års fødselsdag.
Medens hun var der tog Judith hende med til et foredrag om Kina, en af Judith’s ”Hekse” dansker-veninder, hun havde boet der i næsten 3 år. Et fantastisk foredrag, og alle havde taget
noget kina-mad med. Det gav et ekstra pust til vores egne planer om en Kina tur, når Niels går
på efterløn.

Da Niels ikke kunne få ferie så han kunne tage med Bodil USA, så han måtte pænt gå på arbejde imedens. I
forbindelse med at Nielses afddøde mor ville være blevet 95 den 15/9 var han i Nykøbing
Sjælland. Det passede sammen med at han har engageret sig i et Kulturarvs projekt, nemlig
affotografering af gravstenene på Danmarks kirkegårde., så det nås før det ser sådan ud.
Så det blev til at Han fik fotograferet Nykøbing Sj. Gamle kirkegård. Og derudover
har han også sagt ja, til at både Lillerød og Blovstrød kirkegårde. Så der er et stykke
indskrivningsarbejde af gravstensteksterne til en database, som senere vil kunne
findes på en hjemmeside ”Dansk Kirke Index”. Så andre interesserede senere kan
søge på navne og finde stenens udseende.

Da Bodil var hjemme igen, skulle vi holde et foredrag om fæstebønder i Haslev, desværre blev det ikke som
vi have ønsket, men så må vi jo lave det om, og komme igen.
Vi har også været i Vordingborg og holde foredrag om Lægdsruller, og der er lige et foredrag i Helsingør om
billedbehandling den 25. november.
Da Bodil kom hjem fra USA, var vi inviteret til middag hos Jan og Dorthe, hendes far og mor var der også, så
en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, og en kæmpe nyhed blev fortalt, Marius skal være storebror til maj,
det glæder vi os rigtig meget til.
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Både Marius og Amalie, som heldigvis bor her i nærheden, er nogle rigtig krudtugler, vi har haft Amalie med på besøg hos Marius, og de hyggede sig rigtigt,
Marius har et lækkert legestativ, med gynge, ruchebane og legehus, som de
muntrede sig med.

Juleaften skal vi i år holde sammen med Bodil’s mor og far, det bliver rigtig hyggeligt, bare at være os 4.
Anden juledag, er der julehygge i Køge hos Niels’s søn Lars og hans kæreste Laila og Amalie, Lena og Jesper
kommer også.
Jan, Dorthe og Marius skal i år holde jul sammen med den lille familie i Sammamish.
Nu ikke mere for denne gang. Det var vores år 2008 i tekst og et lille udpluk billeder.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Mange hilsner fra Bodil og Niels.
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