Kære alle
Endnu et år er ved at være slut og det er tid til at se tilbage på et år med en masse nye oplevelser. I starten
af året var vi stadig kun lige ved at finde os tilrette i vores nye hus og liv i det østjyske. Vi håbede at huset i
Rønbjerg snart blev solgt, men det forbliver endnu vores håb for dette nytår. Jakob boede egentlig i huset,
men så var der en sød pige i Skive, og så flyttede han ind hos sin svigerfamilie.
Den 1. september rykkede Jakob og hans kæreste Mia
pløkkerne op og flyttede til Århus. Mia var kommet ind på
studiet som markedsøkonom og de kendte nogen som ville
købe en lejlighed tæt på centrum, de kunne leje. Jakob havde
også søgt det samme studie, men kom ikke ind. I stedet fik han
arbejde på en af Sunset Boulevard restauranterne i byen. Her
møder han først og fordeler dagens opgaver. Han har dog
svært ved at slippe natklubben Havana i Skive, så der har han
ind imellem også nogle vagter, mens Mia tjener lidt til Su’en på
hendes gamle arbejde i Kvickly Skive.

I maj måned var Anders og hans klasse i New York lige inden de
skulle hjem og færdiggøre deres 9. klasses eksamen på Bøgballe
friskole. Efter sommerferien startede han så på Bjergsnæs
Gymnastik- og Idræts-efterskole i Viborg. Det er spændende om han
kommer hjem med en ny aktiv interesse.

Mette går nu i 6. klasse på Bøgballe friskole. Hun er
glad for at gå på skolen, selv om hun nogle gange
savner de gamle kammerater fra Rønbjerg. Så er det
jo godt man har Skype, så man kan komme i kontakt
med hinanden og måske også kan besøge hinanden.
I foråret var hun med skolen 3 dage i Vingsted
Jernalderby, hvor de sov i jernalderhytter, slagtede
høns og malkede koen.

Benthe arbejder stadig ved Fjølner i Viborg. Det er hun glad for, men hun er
træt af den lange køretur, så hun leder efter noget arbejde tættere på. Hun
arbejder også lige nu på noget aftenskoleundervisning, som hun har ønsket
sig længe. Et hold med syning af Crazy patchwork bliver det forhåbentligt til
i starten af det nye år.

Claus arbejder stadig ved NaturErhvervstyrelsen.
Dog flytter han den 1. februar kontor til afdelingen i
Kolding. Derved får han kun 30 min. til arbejde. I
april plantede vi med hjælp fra morfar 125 Rondo
vinstokke i ”marken”, som vi forventer begynder at
give druer om ca. 3 år. De vinstokke vi havde taget
med fra Rønbjerg gav rigtig godt i år, så der blev
leveret en stor portion til vinfremstilling og af
resterne fik vi flere flasker god vindruesaft, specielt
fandt vi at det var godt at blande vindruesorterne.

Vi har en del forskellige æbletræer som alle gav rekordhøst i år - både i kvalitet og
mængde. Det har betydet en del arbejde med at plukke og fabrikere grød, most og
kage, men arbejdet lønner sig virkeligt når man i mosten kan smage sommer og
solskin.

Vi havde rigtig svært ved at blive enige om hvad vi skulle i
sommerferien, men det endte med at vi lejede en kano
og en kajak og tog 2 dage op ad Gudenåen fra Tørring til
Gammel Ry. En stor oplevelse, selvom vi godt kunne have
brugt noget bedre vejr – regnvejr er ikke så spændende at
ro i. Vi voksne brugte også en uge på at lave have. Vi var
blevet enige om at vi havde for store arealer med
blomster og buske som skulle passes, så vi valgte at flytte
udvalgte stauder, og så græs i en stor del af resten.

Nu glæder vi os til jul, som vi har planlagt sammen med mormor og morfar. Anders, Jakob og Kurt kommer
også, så vi kan glæde os over at være en hel familie juleaften. Vi vil slutte med at ønske jer alle en rigtig
glædelig jul og godt nytår.

Mange julehilsner fra Benthe og Claus og børnene

