Kære familie og venner
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Nu hvor 2012 er ved at rinde ud, er det tid til at gøre status over året og ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår. Året har budt på store forandringer. Ikke så meget i familien, men i vores lille samfund. Men nu
først til familien.
Mette er ved at blive en stor pige. I foråret gik hun til gymnastik. Her til efteråret
har hun valgt at gå til Zumba i stedet, hvilket hun synes er rigtig sjovt. Hun går
også stadig til spejder.
Anders går i 6. klasse og kan nu snart begynde at tælle ned til han
skal skifte skole og konfirmeres. Han har også valgt at skifte
sportsgren, så stedet for at spille fodbold går han nu til
pistolskydning, hvilket lige er noget for ham.
Han går også stadig til spejder.
Jakob sluttede foråret på Lomborg Idrætsefterskole. Efter sommerferien er
han så startet på Skive Handelsskole, hvor han går på HHX. Jakob får man
dog ikke til at skifte sportsgren. For ham findes der ikke noget bedre i
verden end fodbold. Han er dog også startet til spejder igen, hvor han er
hjælpeleder ved de store spejdere.
Så har vi fået et 4 barn i familien i 6 uger. Det er Liam, der er på udveksling fra Australien
og et år ældre end Jakob. Vi hentede ham i Købehavns lufthavn den 26. november og han
skal så hjem igen den 13. januar. Han følger Jakob i skole og fritid.
Benthe arbejder stadig ved Fjølner. I fritiden er hun stadig spejderleder for børn på Mettes alder.
Derudover sidder hun med i en styregruppe, der arbejder på at modernisere Rønbjerg kirke.
Claus arbejder stadig ved NaturErhvervstyrelsen. I år skulle det så være det første år, hvor han kunne høste
nogle druer til vinproduktion. Men på grund af det dårlige vejr, blev druerne aldrig modne og solsortene åd
også en stor del af dem der blev modne. Det der var tilbage kunne kun bruges til saft, men det smagte også
fantastisk.
I år valgte vi at holde 2 ferier. I vinterferien var vi i
Danland Søndervig og i Sommerferien var vi i Dayz
Seawest Nymindegab. 2 rigtige gode ferier, hvor vejret
var med os også når vi bl.a. var ude og se på bunkers
og køre på skinnecykler.
Vi har i løbet af året også været til Batman Liveshow i
Boksen, med forældreforeningen i Jyllands Park Zoo og på fisketur, deltaget i Stafet for
Livet og Skiveløbet. Vi har ligeledes deltaget i pinseturen med Claus’ familie og
familietræf med Benthes familie.
Som jeg startede med at skrive, har vores lille samfund i Rønbjerg været under forandring hele efteråret.
Det startede med at der skulle lægges nye skinner på vores jernbane, hvilket har givet store trafikale
udfordringer. Herefter valgte Banedanmark at lukke byens centrale overkørsel uden at høre os beboere
først, hvilket har givet et ramaskrig som er endt helt oppe ved trafikministeren.
Mange julehilsner fra Mette, Anders, Jakob, Claus og Benthe

