Året 2014 - var året, hvor Alice og Ansgar blev
konfirmeret, og hvor vi måtte begynde at vænne os til,
at der hele tiden er en af de tre ”små”, som er væk. I
august rejste Björn som den første et år til USA.
Året 2014 var domineret af mange gode,
spændende og vigtige oplevelser, som vi
med glæde ser tilbage til.
Alice og Ansgar blev konfirmeret i juni,
Björn tog afsted til et udvekslingsår i USA,
og Tanja og Jan kunne fejrer de første 20
år sammen i august.
Vores andet hjemsted i Hornbæk fik vi
indrettet og tilpasset, så det kunne bære
præg af vores ideer og ønsker.
Årets konfirmander i haven

Det nye år var knap 10 timer gammel, før 4
friske medlemmer af familien var nede for at
få deres nytårsbad i Kattegats kølige bølger.
Da Christine ikke var så begejstret for
tanken, tilbød hun os al den moralske støtte,
vi havde behov for, samt at forevige
situationen, så vi ikke glemte vores mod lige
med samme. Derefter var der morgenmad og
Gammel Dansk til alle, der havde behov.

På gymnasiet, hvor Alice går, havde
man i efteråret 2013 søgt elever,
som havde interesse i en udveksling
med en venskabsskole i Birmingham.
Efter nogle test fik Alice chancen for
at være med i programmet. Så i
slutningen af januar havde vi en
engelsk skolepige en uge på besøg,
og i juni var Alice på genbesøg i
Birmingham.

Februar blev den sidste måned i historien om Jan´s jobmæssige barn Volvo Auto Bank,
som, efter at det ikke lykkedes for Ford at sælge banken til køberne af Volvo Personbiler,
blev likvideret. Så nu er det desværre slut med firmabiler. Efter en hurtig afstemning i den
kvindelige del af familien blev de enige om, at Tanja´s næste bil skulle være en rød Fiat
500 Cabrio. Jan valgte blot at købe hans hidtidige Volvo, så han er forblevet loyal overfor
mærket.

Still going strong – Farmor har stadig fuld fart på og benytter enhver lejlighed til at
invitere gæster. Da hun ”kun” fyldte 98 år, kom Jan som eneste repræsentant for hans
del af familien op og fejrede med. Nu hvor Farmor kun er 2 år fra de hundrede, blev alle
gæsterne enige om at udstede et ”dødsforbud” for de næste 2 år, så vi ikke går glib af
den runde fest, som vil være den første 100 års fødselsdag i familien.

Kagemestrene Alice & Tanja sørgede for
lidt USA stemning til Björn´s fødselsdag,
idet de bagte en kage, som var formet
som USA, og hvor røde lakridssnore
udgjorde grænserne mellem de enkelte
stater.

Som forberedelse til deres konfirmation
var Alice og Ansgar på lang weekend med
kirken oppe i Gnadental ”Nådedalen”.
Det benyttede den resterende del af
familien til et weekend ophold nede hos
Christian og Christine i München. Her blev
der tid til at se den nye del af det tekniske
museum, samt at lære Christian´s nye
”livsafsnitsdame” at kende.
Da vi gerne vil give vores børn et
indtryk af de forskellige lande i
Europa, valgte vi i begyndelsen af
Påskeferien, at tage på en
forlænget weekend til Amsterdam,
hvor Alice specielt gerne ville se
Anne Frank Museet. Gerne ville vi
også havde besøgt Van Gogh
Museet, men med strømmende
regn og en uoverskuelig lang kø,
må det vente.

Den 1. maj var vi sammen med Sissel,
Gunnar, Pia, Hans-Henrik og Lis på en
vandretur i Rheingau, hvor der hvert år i ugen
omkring den 1. maj er ”Schlemmerwoche”. Her
er der mulighed for at besøge de mange
vinbønder og smage deres lækre lokale retter,
der bliver tilberedt af vinbonden selv og hans
familie.

Den 1. juni var den store dag for Alice og
Ansgar, hvor venner fra nær og fjern var
rejst til for at kunne fejre deres
konfirmation. Vejrguderne var os nådig, så
vi kunne starte festen i haven, inden vi
skulle have konfirmationsmiddagen i vores
stue. Tak til de mange som bidrog til dejlig
fest, som kan blive et varigt minde for Alice
og Ansgar.

Jan´s årlige sejltur gik i år i slutningen af juni til
de danske havne omkring Fyn og omliggende
øer. Turen startede i Kiel, hvorefter vi sejlede
over Østersøen til Tåsinge, hvor vi fik en varm
velkomst af Liselotte og Bent, som Jan ikke
har set i mange år. De bød os på dansk
smørrebrød og godt dansk øl i den lokale
sejlklub. Bent faldt så godt ind i gruppen af de
garvede sejler, at han næste år sejler med,
som en del af gruppen.

Tanja – Grundet bankkrisen tilbage i 2008 har den Europæiske Centralbank overtaget
ansvaret for alle store og vigtige banker i Europa. Da VR-Leasing er en del af en vigtig
bank, er Tanja hårdt beskæftiget med at koordinere besvarelsen af alle de spørgsmål og
analyser, der er krævet. Det ser hun som en dejlig udfordring, men det er et job, som
koster megen tid.
Selv om jobbet koster megen tid, er det også vigtigt
for hende, at have tid til hendes børn, både når der
skal hjælpes med lektier, eller når hun hygger sig
om aftenen sammen med Ansgar og en god bog.
Gerne giver hun også impulser til nye aktiviteter
som f.eks theaterbesøg eller forskellige udflugter
med familien.
Sidst men ikke mindst, skal der også være lidt plads
til hendes hobby med forskellige sportslige
aktiviteter.

Jan – Stadig i fuld vigøre både med hans erhversmæssige hobby bag
fotografiapparaterne, hvor han efterhånden er blevet kendt som en rød hund i Bad
Soden, men også administrationen af familien nutid og i fremtid. Da familien består af 5
børn fra 2 ægteskaber og med ejendomme i Danmark og Tyskland, var det vigtigt at
børnene ikke kommer til at slås for meget om vores efterladenskaber, så sammen med
en lokal advokat – der var ved at få mange grå hår i hovedet – fik han strikket et
testamente sammen, som skulle kunne give ro på den front, da alle børnene allerede
kender indholdet.
Som ejendomsadministrator kom han
heller ikke til at sove, da lejerne i
Frankfurt sagde op og en ny lejer skulle
findes. Samtidig startede forhandlingerne
med den Amerikanske Ambassade om
en ny forlængelse, hvor de bl.a. ønskede
et nyt køkken – det gamle var ca 30 år
gammelt – samt et par andre
vedligeholdelsesting. Med hjælp af hans
gamle studiekammerat Hans forløb det
uden de store problemer.

Alice – Man mærker tydeligt at puberteten har sat sine spor. Hendes lyst til at gøre ting
alene eller sammen med egne veninder og være alene på værelset samt bruge timer på
toilettet er blevet vigtige elementer. Den urene hud, som kommer i den alder, bliver
passet og plejet, så hun næsten ligner en nyminket skuespiller, når hun endeligt kommer
ud af badeværelset.

Lysten til at voltigerer er uændret vigtig for hende, så
to gange om ugen er hun oppe på rideskolen.
Efter impulser fra Facebook ville hun også give en
”Ice Bucket Challenge” videre til andre i familien. Med
fars kamera løbende kastede hun en spand med
isvand og isklumper over hovedet. Det var vådt og
koldt ! – Men desværre var der ingen i familien, der
tog udfordringen op.

Ansgar – Udvikler sig mere og mere til den posetive side, men vi kan i den process ikke
undgå at mærke, at puberteten står og banker på døren. I gymnasiet begynder det at
fungere bedre og bedre – så vi savner næsten indbydelserne fra skolen til samtaler.
Karaktererne ligger i et godt mellemlag, så oprykningen til de næster klasser ser ud til at
fungere uden problemer.
Som det eneste af vores børn hænger han stadig ved musiken og sin trompet. Efter at
han nu er kommet op i 8 klassen, kan han på grund af hans musiktalent som den yngste
spille med i skolens Big-Band. Det er han meget stolt af.
Om aftenen læser han gerne gode bøger sammen med Tanja, så de har med tiden fået
tygget sig igennem mange udfordrene bøger.

Til hans fødselsdag havde han 5 venner
med til ”Lasertag” og hjemmelavede
burgers.
Desværre døde hans 3 kejserskorpioner i
løbet af året, uden at vi helt kender
grunden til det, mens de 2 gekkoer lever i
bedste velgående.

Björn – Som den første af de 3 ”små” er nu taget på et års udveksling til USA. Selv om vi
er vandt til meget bureaukrati i Tyskland, var Amerikanerne næsten ved at slå rekorden
med alle de informationer, de ville have herunder lægeundersøgelser, blodprøver og
vacciner. Da alle disse var overstået, gik det videre med ansøgning om visa til USA. Og
så ventede vi ..., og så ventede vi på informationen om, hvor han skulle hen, og hvornår
han skulle rejse. Da vi rejste til Hornbæk havde Björn så meget med i bagagen, at han
næsten var forberedt på alt. Få dage efter ankomsten til Hornbæk kom så opringningen.
Hans ”plejefamilie” var fundet, de bor i Ellbridge i nærhede af Saracuse i staten New
York og har selv 2 drenge og en hund.
Da hans afrejsedag var inden vi havde planlagt at rejse
tilbage, tilbød vi ham at rejse lidt før, så vi kunne følge ham
til lufthavnen, men det afviste han, herefter måtte vi tage
afsked med ham i Kastrup. Men da Christine også ville sige
farvel til ham, kom hun op fra München, og tog imod ham i
Frankfurt, hvorefter de hyggede sig i Bad Soden inden hun
næste morgen tidligt fulgte ham til lufthavnen, hvorfra han
skulle flyve til Chicago og videre til Saracuse, hvor han blev
hentet af sin nye familie.
Vi går ud fra, at det går ham godt, da han sjældent har tid
til at Skype med os. Hans hjemrejse er planlagt til juni/juli
2015. Så bliver det spændende at se ham igen.
Christian – Nu er han kommet tilbage til det virkelige liv med masser af arbejde og rejser
til forskellige dele af Europa. Desværre viste det sig, at det firma han startede i ikke helt
kunne leve op til de forventninger, han havde efter ansættelsessamtalen, så derfor valgte
han at prøve lykken i et andet firma indenfor internetbranchen, hvor han havde været før
og kunne få en tidsbegrænset stilling.
Som ældste søn i familien fik han i sommer lov
til at øver sig i at passe hus og have, da der
oppe på grunden i Hornbæk var et antal
hyldebærtræer, der mente, at der var dem der
skulle bestemme, hvor hvad skulle gro. Efter
nogle dages arbejde og mere end 10 ture til
genbrugeren, fik vi has på dem, så nu kan vi
igen nyde de mange rhododendroner uden at
skulle drukne i hyldebærsaft.

Christine – Hendes uddannelse som landmålerassistent går fortsat godt, og hun bestod
diverse prøver efter det første år, så nu er hun andenårselev og nyder godt af, at hun
ikke mere er den yngste i firmaet, efter der er kommet nogle nye elever. I privatlivet går
det dejligt, efter hun har fundet en ny ven, som hun er meget glad for, og som også er
god til at støtte hende. Efter at hun i efteråret havde fået foretaget en mindre operation i
lysken, skulle hun først have ro og passes. Her tog Michael, som han hedder, fri fra
arbejdet, og tilbød hende hysly og varme i den periode.
Som nævnt før glædede hun Björn ved at tilbringe
den sidste dag i Europa sammen med ham.
Senere på efteråret havde vi igen glæde af hendes
besøg, da hun kombinerede lidt børnepasning med
en uges ferie oppe hos os i Bad Soden.
Til nytår for vi så endelig mulighed for at se
Michael, da de begge kommer op til Hornbæk og
bliver der en uges tid efter, at vi er rejst tilbage.

Årets gang i Lidenlund ----------------------------------Januar – Inden vi rejste hjem var
Maja flittig i køkkenet og inviterede
på dansk æbleskiver og spisning.
Derefter forlod vi Hornbæk, så de
unge mennesker kunne udhvile sig
lidt inden skolen startede igen. Den
sidste uge af januar var så fyldt op
med
program
omkring
vores
udvekslingsstudent fra England.

Februar – Af Christine og Christian havde vi
fået et gavekort til en sjov italiensk/amerikansk
restaurant i Frankfurt, som Tanja og Jan
indløste til stor fornøjelse. Herefter var der
fødselsdagsfest hos Bettina og sidst på
måneden fejrede vi Björns fødselsdag. Et af
hans ønsker var at få et gammeldags
landgangsbrød til morgenmad, men måtte
opgive inden han nåede frem til Nutellaen ude
for enden.

Marts – Vejrguderne er ikke altid til at
stole på. Sidste år i marts fik vi et læs
sne, og i år kunne vi allerede i
begyndelsen af måneden tænde grillen
for første gang og nyde aftensmaden
oppe på balkonen.
Senere på måneden var Jan oppe i Köln
til afskedsfest med sine tidligere
medarbejder.

April – I Påskeferien var vi
et par dage i Amsterdam,
hvor åbenbart ”Spies &
Glistrup” var på tapetet.
Efterfølgende
var
Jan
sammen med Alice og
Ansgar på arbejdsferie i
Hornbæk,
Bl.a.
som
belønning fik Alice en ”lille”
chokomarengs til morgenmad, så hun havde kraft til
dagens dont.

Maj - Den 1. maj blev til en dejlig
vandretur sammen med familien
Jørgensen og Volkers i Rheingau,
hvor vi nød en frokostpause hos en
hyggelig vinbonde med et godt
køkken.
Senere på måneden var til stor
familiefest hos Heidi og Paul. Heidi
er Tanja´s fars yngste søster.
Juni – Måneden blev en travl måned med mange aktiviteter på programmet. Den
startede med konfirmationen af Alice & Ansgar, som vi fejrede hjemme med bordene
smykket i forårsgrønne farver. Derefter var vi i over Pinsedagene i Eyba, hvor vi hvert
andet år mødes med Tanja´s mors familie, på et lille slot, som for mere end 100 år siden
tilhørte hendes familie.
Senere på måneden var Alice på en uges udveksling i Birmingham og til Sankt Hans tog
Jan på den årlige sejltur. Denne gang var målet en rundrejse omkring Fyn og de
sydfynske øer.

Juli og August – Da vi havde et gammelt retsopgør med vores tidligere udlejere, var Jan i
begyndelsen af juli i Helsingør samt på Barsehøj for at afstemme de sidste ting omkring
det nye køkken.
Den 8. august havde Tanja & Jan kendt hinanden i 20 år.
I starten af August rejste vi på ferie til Hornbæk, hvor Tanja desværre måtte et par dage
tilbage til jobbet. Den 17. august havde vi inviteret familien til den traditionelle
søndagsfrokost denne gang med masser af regn, der medførte, at vi næsten hele tiden
måtte gemme os inde i huset.
Mændenes herrefrokost i København blev holdt nede i Kanalcafeen med smørrebrød
samt øl og snaps, derefter var vi på besøg i Farmors mor´s dåbskirke ”Holmens Kirke”.
Sidst på ferien blev Björn sendt afsted til USA over Frankfurt, hvor Christine tog imod
ham.

September – Alice beviste til hendes fødselsdag,
at hun også kan bage, så hun bagte selv hendes
egen fødselsdagskage, som hun stolt skar ud til
familien.
Senere var hun på klassefart i Berlin uden
hendes nye handy, som hun inden havde forsøgt
at tage undervandsbilleder med i badekarret,
hvilket den ikke overlevede. Siden da hygger hun
sig med Jans gamle Blackberry.
Oktober – Den første lange weekend i oktober – 3. oktober er helligdag i Tyskland – var
vi sammen med Volkers og nogle af deres venner på de kendte steder i Bourgogne.
Fra Bad Sodens venskabsby i Japan havde vi derefter en japaner en uge boende. Det
var en stort oplevelse, da hans ordforråd udover japansk var ca 10 ord på engelsk.
Efter Jan´s fødselsdag, som vi fejrede oppe i Lodgen ved Opel Zoo, var vi en lille uge i
Hornbæk, hvor Alice havde hendes veninde Tanja med.

November – Tanja var sammen med hendes søster Bettina en weekend på
skønhedsfarm og på den sidste lørdag i måneden havde vi i den ”danske” gruppe vores
julefrokost, denne gang hos familien Jørgensen i Glashütten.
I julemåneden december samler vi bare kræfter til juleferien i Hornbæk, hvor vi rejser op
den 20. og bliver frem til den 2. januar. Nytåret fejrer vi sammen med Christine og
hendes ven Michael.
Til dem vi ikke ser før julen – hermed en glædelig jul og på et snarligt gensyn i juleferien
eller i løbet af det nye år.
Sommeren 2015 i Hornbæk bliver i august. Vi kommer op til Hornbæk den 8. august og
bliver frem til den 29. august. Familiefesten er planlagt til søndag den 16. august på
Hyldevej 51 - så husk venligst, at sætte et "X" i kalenderen.

Mange kærlige hilsener fra
Alice, Ansgar, Björn, Christian, Christine, Tanja og Jan.

