
 

Rønbjerg december 2006 

Kære familie og venner 

Julekalendere fylder igen vores dag både i tv og på væggen og det er på høje tid at få skrevet årets julekort. 

Her fra Rønbjerg skal lyde en rigtig glædelig jul samt et godt nytår til alle familie og venner. 

Da vi sendte julekort sidste år var Claus lige startet som kirkesanger. Det 

arbejde har han stadig med omkring 100 gudstjenester om året. Han har i 

mange år haft svært ved at finde glæde i livet, men nu har han aldrig haft 

det bedre. Prikken over i’et kom, da han var med til at starte et nyt kor 

ledet af præstens mand. Det er som om, at når man synger, finder man 

en glæde, man ikke drømte om fandtes. 

Arbejdet med eget firma kom aldrig til at gå så godt, at vi kunne leve af 

det. Derfor startede Claus den 9. februar som IT-systemadministrator 

ved Thyborøn-Harboøre kommune. Han vidste dog hele tiden, at 

arbejdspladsen ville flytte til Lemvig. Den 1. juni startede 

sammenlægningen med Lemvig kommune, hvilket betød at han nu kun havde 50 km. på arbejde mod 72 før. 

Den nye kommunalreform har også haft virkning for Claus foreningsmæssige arrangement. Man har vedtaget 

at omlægge organisationerne i Venstre så det passer til de nye kommuner. I den forbindelse har han valgt at 

stoppe sit arbejde i Venstre. 

1. marts blev han fuldt medlem af Rønbjerg menighedsråd, hvilket han også er meget glad for. 

Benthe er fortsat studerende på tekstilseminariet, som i sommerferien flyttede til Viborg. Faglokalerne er flotte 

og transporten dertil nu blevet meget lettere, til gengæld er intimiteten ved den lille skole lidt forsvundet. I 

marts var Benthe med klassen på studietur til Berlin. Vi så mange spændende butikker med kunsthåndværk og 

design. Vi besøgte kunst- og designmuseer og så at mange huse i byen var arkitektonisk specielle. Desuden så 

vi et kunstnerhus med vægge fyldt af graffiti og arbejdende værksteder. Der er stadig store forskelle på øst og 

vest, selvom der kun findes lidt tilbage af muren som museum. I efteråret har Benthe været i praktik på øen 

Fur hos Duddines Vævestue og i Herning ved Tekstil Forum – et tekstil museum i Herning klædefabrik. 

Fabrikken lukkede i 1990. Begge steder har hun bl.a. arbejdet en masse med vævning. På fur startede Duddine 

og Benthe vævekursus og vi solgte garn og strikkeopskrifter m.m. til kunder.  I Herning vævede Benthe på en 

halvautomatisk jacquardvæv, som har tilhørt en gren af familien bag Georg Jensen Damaskvæveri i Kolding. 

Desuden dokumenterede hun v.h.a. et gammelt væveprøve kartotek at dele fra museets dragtsamling var vævet 

på klædefabrikken. Bagefter skulle delene beskrives og registreres. Ved siden af alt dette er det også blevet til 

en aften om ugen med motionsgymnastik i Rønbjerg Hallen. 

I august startede Anders i 0. klasse på Rønbjerg skole. Børnehave 

pædagogerne var lidt betænkelige over det, men vi mente han skulle følges 

med sin bedste ven. Da der i den nye børnehave klasse var flere lidt svage 

børn valgte skolen at søge ekstra hjælp, som betød at klassen i det 1. halve 

år har haft dobbelt lærer i enkelte timer. Her i efteråret har vi så oplevet 

den glæde at Anders ikke mere skulle være tynget af kemo-medicinen. Det 

har givet ham kræfterne igen og han udvikler sig hastigt i retningen af at 

blive som alle andre 6–årige drenge. Blodprøverne slipper han dog ikke 

for, idet han skal til undersøgelse en 

gang om måneden det næste år. Selvom 

han ikke er særlig glad for stikket, kommer han dog tit glad hjem, da 

sygehuset forærer ham en lille ting. Sidst fik han en malebog med 

Spiderman. 

En dag i efteråret vi tog til forældremøde med Jakobs fodboldtræner, kom vi 

til at høre at de i hallen manglede en håndboldspiller på Anders alder. Det 

fik han lov at prøve og bagefter var meldingen at det ville han i hvert fald 

med til igen, så det har han gået til siden. 

Mette bliver en glad og bestemt lille dame. Hun er glad for musik og vil gerne danse foran fjernsynet. Ellers 

bruger hun en masse tid på at passe alle sine dukker. Når de kan blive enige leger hun med Anders og de laver 

mad eller kører tur med dukkerne. Hun fortsat i dagpleje, men glæder sig til at komme i børnehave i Rønbjerg, 



 

fordi flere af hendes ældre venner fra dagplejen er deromme og så er det jo også der Anders har været og 

stadig går i SFO. Vi er spændt på hvordan det bliver, da det forlyder at børnehaven trods tilbygning igen er 

fuld, så Mette risikerer at blive sendt til Skive når hun bliver 3 år.  

Jakob går nu i 4. klasse, hvilket betyder at han har fået et par nye fag på 

skemaet: Svømning og håndarbejde. Han er også blevet rigtig dygtig til 

at spille på sin mors blokfløjte, og han vil gerne spille ”Nu tændes tusind 

julelys” for os. Ellers spiller han stadig fodbold både indendørs og 

udendørs, men desværre meddelte deres træner at han havde fået nyt 

trænerjob i Skive IK. Til foråret er drengene trænerløse eller de må flytte 

med træneren til skive – det bekymrer Jakob lidt, for det var jo lige så 

godt i Rønbjerg. Både Anders og Jakob bruger gerne lang tid på at spille 

forskellige spil på computeren. I skolen har Jakob lært at arbejde med 

programmet PowerPoint. Han synes det er sjovt at bruge alle vores 

digitale billeder til at lave præsentationer. Bl.a. blev det til en af Kurt, da 

han fejrede 30 års fødselsdag.   

Hver uge tager hele familien til spejder, d.v.s. her i efteråret er mette taget med en af bæverlederne hjem, mens 

vi andre har afholdt ulvemøde for et lille antal drenge på Jakobs alder. Når mødet er færdig bytter vi Mette 

med den ene af vores ulve, så det fungerer fint. Her i december har vi været på tur med bæver og ulve til Hjerl 

Hede for at se julelevendegørelsen. Vores ulve var især imponeret af en trædrejer, som lavede fløjter og en 

bagers redskaber til vanilliekransebagning. En af drengene ville gerne have et griseøje med fra slagteren, men 

lod være fordi han mente hans mor ville blive bange for det. Lillebroderen havde ikke den slags skrupler… Vi 

havde den glæde at have mormor med, da hun var hos os for at være med Jakob og Anders til juleklip i skolen 

dagen før og så var hun barnepige mens Claus og jeg var til julefrokost i menighedsrådene, hvor han er 

kirkesanger. 

I sommerferien havde vi den glæde at kunne låne Claus fætters 

lejlighed, mens han og familien var ude at rejse. Ferien brugte vi til at 

se Kronborg med ællinger i voldgraven, Handels- og søfartsmuseet og 

Holger Danske. Vi var forbi Hammermøllen og sluttede en dag af med 

at se Frederikssund vikingeboplads med efterfølgende rundvisning og 

vikingespil. Vi var på Kanalrundfart i Københavns havn, i Tycho 

Brahe Planetariet hvor Claus og Jakob så en IMAX film om Nilen og 

Benthe og Anders så en med Martin og Ketil. 3. dagen startede 

drengene tidligt med at køre til 

Islands brygge for at deltage i 

SommerSummarum (DR´s sommerferie Live underholdningsprogram for 

børn). Vi var en tur på Bakken og se Pjerrot. I Roskilde så vi 

Vikingeskibsmuseet og domkirken. Vi sluttede ferien i Københavns 

Zoologisk Have. Midt i det hele blev børnene passet og vi tog til bryllup 

hos Benthes veninde. 

Inden vi tog tilbage til Rønbjerg var vi nogle dage i Mormor og Morfars 

sommerhus som de købte engang i foråret. Siden har Morfar og Claus 

m.fl. brugt mange timer på at modernisere og udvide det, derfor var det 

både arbejde og ferie at bo der. 

Vi har deltaget i et par af ”Familie med kræftsramte børn”s arrangementer. I april var vi med toget til Tivoli i 

København. Foreningens godt 1000 deltagende medlemmer havde forlystelsesparken helt for sig selv. Dagen 

blev afsluttet med at foreningen overrakte et træ som gave til Pjerrot og Tivolis direktør. 

Vi var også til Juletræsfest i Ikast. 

Med venlig julehilsen 

Benthe, Claus, Jakob, Anders og Mette Hellesøe 


