Julen 2015
Kære familie og venner
Året 2015 er ved at være ved ende og det har været et ganske begivenhedsrigt år.
Årets største forandring skete, da vi 1. juli flyttede fra Rønbjerg til
Korning ved Horsens. Claus har altid gerne ville have en nedlagt
landbrugsejendom med ekstra plads, værksted og gerne jord til flere
vinstokke. Vi var glade for at bo i Rønbjerg, så det tog et stykke tid at
blive enige om at vi skulle flytte og hvor vi ville bo. Benthes forældre har
bygget nyt og mindre hus som nabo til det gamle og ville gerne sælge
Benthes barndomshjem. Efter lidt betænkningstid valgte vi at købe
huset. Vi brugte maj og juni til at renovere køkken og badeværelse og få
nyt fyr. Den 1. juli flyttede vi så endelig fra Rønbjerg til Korning.
Kommunen valgte i år at lukke Rønbjerg skole, så i august skulle Mette egentlig starte skole i
Skive. Nu kom hun så til at starte på Bøgballe Friskole i stedet. Den ligger ca. 9 km fra vores hus
og er den samme skole som Benthe gik i. Det betyder bl.a. at flere af Mettes klassekammerater
er børn af Benthe og hendes brors klassekammerater. I fritiden er Mette startet til spejder i
Hatting og juniorklub i Korning.
Anders gik før sommerferien på Brårup skole i Skive, hvor det gik rigtig skidt for ham. Nu går
han i 9. klasse på Bøgballe Friskole. Nu er han blevet en hel
anden glad dreng, som laver sine skoleting med gode resultater,
selvom han gerne var sluppet for terminsprøverne. Man må tage
det sure med det søde – til gengæld skal han med klassen til New York i foråret.
For begge børn startede første skoledag med en koncert med Basim som skolen
havde vundet i en konkurrence om at samle flest penge pr. elev til
børnecancerfonden. Skolen havde kort forinden mistet en elev til kræften.
Da vi fortalte Jakob at vi skulle flytte, sagde han med det samme, at han ikke ville flytte med.
Jakob blev handelsstudent i sommers. Det var en stor dag for ham og familien. Herefter valgte
han at tage en friperiode fra skolebænken. Da vi kom til oktober, syntes vi dog, at det gik lidt
rigeligt op i fester. Vi blev enige med Jakob om at finde ud af, om han ville på skolebænken,
eller finde et arbejde. Han var heldig kort tid efter at få en elevplads ved en elektriker i Skive
som har en butik med el-artikler og hvidevarer. Derudover arbejder han lidt på natklubben
Havana. I fritiden spiller han selvfølgelig stadig fodbold.
Benthe arbejder stadig ved Fjølner. Der er dog lidt langt at køre, så hvis der byder sig et
godt job meget tættere på, regner hun med at søge det. Hun er dog rigtig glad for at
arbejde der, så foreløbig kører hun den lange, men naturskønne vej til Viborg.
Claus arbejder stadig i Herning. Selv om der er blevet 20
km. længere, tager det den samme tid at køre. Som de
fleste nok ved flyttes halvdelen af hans kollegaer i
København til Augustenborg i 2017. Dette kan allerede
mærkes nu, hvor flere af dem begynder at finde nyt
arbejde. Dette kan komme til at ændre Claus´
arbejdsvilkår, hvilket han ser frem til med spænding.
For et par uger siden deltog vi ved fællespisningen i Rønbjerg. Her fik Claus overrakt
Rønbjergprisen for sit arbejde i flere af foreningerne i Rønbjerg og i 11 år at have
redigeret lokalbladet Rønbjerg-Xpressen.
Vi er kommet rigtig godt på plads i Korning, så det bliver spændende næste jul at fortælle en masse fra vores nye
tilværelse.
Vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Mange julehilsner fra Mette, Anders, Jakob, Benthe og Claus

