
Kære familie og venner 

 

Så blev det advent og vi nærmer os jul og nytår med hastige skridt – lidt for stærkt ind imellem, men sådan 

er det jo med alle traditionerne i december  

 

Mette var så glad for sin uge som frivillig på Hjerl Hede 

frilandsmuseum i sommer, så hun nu har lokket far til at 

være med til julelevendegørelsen 6 -7. december 2014. Det 

var spændende at opleve, da Benthe besøgte heden sammen 

med sine spejderkollegaer og børnene. Jakob og Anders ville 

helst være fri – det var alt for gammeldags . 

 

 

 

Jakob arbejder i weekenden hos den lokale købmand, så han 

kan tjene til at komme ud og more sig med kammeraterne. 

Han blev 18 år i sommer og var derfor lidt bange for at blive 

skiftet ud med en yngre model, men det skete ikke . I 

ugerne op til jul skal han skrive 3. års opgave på 

handelsskolen og så er der jo lige nogle venner og et arbejde, 

som også skal passes, så han skal nok få noget at se til i 

december. Til sommer regner vi med at han bliver student og 

så vil han gerne ud at se verden, hvis han har penge nok. 

 

I foråret blev Anders konfirmeret og vi havde en hyggelig dag sammen med 

hele familien. Det han ønskede mest var en computer, så han kunne lave 

lektier og spille Minecraft.  Det fik han og senere købte han også en Lego 

robot for nogen af penge gaverne.  Nu går han og drømmer om at tage på 

Minecraft messe i London til foråret. Det er lidt dyrt, så det er heldigt, at 

han nu er startet som avisbud for Skive Folkeblad. Vi håber at vinteren ikke 

bliver alt for streng, selvom Jakob gerne hiver skrækeksempler frem fra 

hans tid med aviserne.  Den nye skolereform har for Anders betydet at 

Lego robotterne, nu er blevet et valgfag i skolen, som skal inddrages i eksamen i 9. kl. Således har han igen i 

år deltaget i Lego League konkurrencen i Herning, hvor unge programmerer en Lego robot til at 

gennemføre en på forhånd fastlagt bane.  Det gik helt godt for Skive holdet i år, selvom de ikke vandt.  

 

Mette har i dette skoleår fået nye klassekammerater, 

da vores skole valgte at slå 4. klasse i Skive sammen 

med 4. klasse i Rønbjerg i stedet for at lave samlæste 

timer med 5. og 6. klasse. De har således 2 dage om 

ugen hvor de er i Skive og 3 dage hvor de er i 

Rønbjerg. Det betyder for Mette at hun kunne starte 

til kor hos organisten i vores søster kirke i Skive og det 

er hun rigtig glad for. Hun tager selv bussen derom fra 

skole.  Koret har sunget til både adventskoncert og 

Lucia og de har fået meget ros for deres sang. 



 

Claus og Benthe har stadig masser af jern i ilden. Claus forsøger dog at gire lidt 

ned, men så kommer der nemt nye planer til. En af de nye opgaver er 

tovholder for logistikken ved Stafet for Livet i Skive. En rigtig hyggelig 

weekend, hvor man i hold kæmper om at løbe/gå længst på 24 timer for at 

samle penge ind til støtte for Kræftens bekæmpelse. Benthe har vævet en lilla 

stola som skal indvies i kirken d. 21. december. Ellers går juleplanerne med at 

vi skal fejre morfars 70 års fødselsdag og holde julefrokost i vores feriehus for 

Claus´ familie.  

 

Til næste år bliver Benthe 40 år. Vi vil gerne invitere til åbent hus med kaffe og 

lagkage på hendes fødselsdag søndag d. 1. februar kl. 15. Skulle I komme forbi 

er I meget velkomne . 

 

 

 

2014 var også året hvor vi fik husdyr. Hønsehus 

og 5 stk. Isa Brown høner. Dem er vi meget glade 

for. De er gode til at lægge æg og meget 

hyggelige at snakke med. De har nu fået en stor 

indhegning, så nu passer de også haven mellem 

træerne. 

 

 

 

 

 

  

Vindruerne gav en fantastisk høst i år. En stor del er 

blevet lavet til rødvin, men vi fik også lavet saft og 

is af resten af druerne. Der blev eksperimenteret 

med både pressede og dampede druer af 5 

forskellige sorter. Isen blev der også 

eksperimenteret med så der både blev lave sorbet 

og flødeis. Det var rigtig sjovt at arbejde med. 

 

 

 

 

Til slut vil vi gerne ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se jer i det nye år.  

 

Mange julehilsner 

Jakob, Anders, Mette, Claus og Benthe 

 


