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Kære alle! 

 

Som sædvanlig nåede vi ikke at skrive 

julekort (inden jul), så nu gør vi det inden 

nytår. Og så bliver det igen en status over 

vores 2012. 

 

Søren sidder på 1. sal i sommerhuset på 

Sejerø ved PC’en, Helle sidder i sofaen og 

skriver kort hun selv har fremstillet. 

 

 
 

Gorm, Sixten og Tristan er med os over, de 

er kørt over til skolens legeplads, Seja 

(mere om hende senere) ligger ude i haven 

med et stort kødben hun gravede op ude i 

hegnet, og Bjørn Lillemand mjaver for mere 

kattemad. Så mangler vi bare Britt, som 

blev hjemme for at få ro og tid til en 

skriftlig opgave der skal gøres færdig.  

 

 

 

Det udmunder i en master i coaching fra 

Copenhagen Coaching Center 

http://copenhagencoaching.dk/. 

 

Sommerhuset er blevet vores nye fixpunkt 

(I kan læse mere om det i sidste års jule- 

og nytårsbrev, se 

http://mamasogpapas.dk/). Søren er gået 

ned i tid og holder fri hver mandag. Det 

giver nogle lange weekender herovre. Vi 

tager til Sejerø mindst en gang om 

måneden, og i 2012 holdt vi også mange 

ugers sommerferie her.  

 

 
 

Søren er blevet næstformand og 

webmaster i grundejerforeningen. I kan se 

hjemmesiden her www.gnibenstrand.dk. 

 

 
 

http://copenhagencoaching.dk/
http://mamasogpapas.dk/
http://www.gnibenstrand.dk/
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Annelle og Judy, Sørens canadiske kusiner, 

og Judys mand, Gary, var på besøg i 

Danmark i sommer, og vi tog dem med til 

vores ø, ligesom Judy og Gary for nogle år 

siden viste os deres fantastiske ø Mayne 

Island (se http://www.mayneisland.com/).  

 

 
 

Vi fik også besøg på Sejerø af Donna, en 

god ven fra Wien, og hendes ven Gerhard. 

Godt at vi sidste år fik udvidet 1. salen, så 

den kan bruges til overnattende gæster. Vi 

fik besøg af vores gode naboer i 

Charlottenlund, Inger og Ole. Det er dem 

der passer vores hus når vi er væk.  

 

 
 

Og vi fik besøg af Søren og Gitte, og Søren 

lovede at hjælpe os med at planlægge 

haven herovre.  

 

Af årets store arrangementer skal nævnes 

Helles 50-års skolejubilæum i 

Fredensborg. Helle var medarrangør og 

afholdt et formøde hjemme hos os. Selve 

arrangementet gik fint, godt halvdelen af 

de oprindelige 18 kammerater fandt 

sammen til en hyggelig dag.  

 

 
 

Vi fandt sammen med parallelklassen til en 

rundvisning på skolen og et foredrag ved 

skoleinspektøren. Efter sammenkomsten 

lod Helle og Kurt fra parallelklassen sig 

interviewe til Ugenyt. Billeder og interview 

kan I se her 

http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredens

borg-skole-dimittender-aargang-

1962/Lokale-

nyheder/20120625/artikler/120629628/1

042. 

 

Et andet stort arrangement var det hvert-

andet-årlige familietræf i 

familieforeningen Richerne (se 

www.richerne.dk). Det løb af stabelen i 

juni, i Ringkøbing, med overnatning på 

vandrerhjemmet. Som skrevet tidligere var 

Sørens kusiner kommet hele vejen fra 

Canada, og med dem var der 

repræsentanter fra alle grene af familien 

(dvs. repræsentanter for alle 6 børn af 

Anna og Henrik Rich). Fint arrangement, 

http://www.mayneisland.com/
http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredensborg-skole-dimittender-aargang-1962/Lokale-nyheder/20120625/artikler/120629628/1042
http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredensborg-skole-dimittender-aargang-1962/Lokale-nyheder/20120625/artikler/120629628/1042
http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredensborg-skole-dimittender-aargang-1962/Lokale-nyheder/20120625/artikler/120629628/1042
http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredensborg-skole-dimittender-aargang-1962/Lokale-nyheder/20120625/artikler/120629628/1042
http://fredensborg.lokalavisen.dk/fredensborg-skole-dimittender-aargang-1962/Lokale-nyheder/20120625/artikler/120629628/1042
http://www.richerne.dk/
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selv om vejret var noget møg. 

Arrangørerne tror nok, at en læring er, at 

vi skal prøve at undgå Sankt Hans aften til 

familietræf, hvis vi vil tiltrække de unge 

familiemedlemmer.  

 

 
 

Her er et billede af de tilstedeværende 

fætre: 

 

 
 

I juni var vi inviteret til Ejvinds 85-års 

fødselsdagsfejring. Det fandt sted i 

Dyrehaven, først kørte vi rundt i 2 

hestevogne, senere en god frokost på 

Bakken, og til sidst en spadseretur, og for 

Sixten og Tristan, en tur i karrusel. En 

dejlig dag. 

 

 
 

Det var ikke kun Ejvind der havde 

fødselsdag: Sixten fyldte 7 i år, Tristan 

fyldte 5, så de er blevet store drenge. 

Søren fyldte 65 og er nu berettiget til 

folkepension, som han dog har fået udsat 

til senere. Gunnar, Helles far, ville være 

blevet 100 år den 24. marts, samme dag 

som Gorm fyldte 42. Tommy fyldte 40 den 

7. oktober. Fejringen vil finde sted i 

februar 2013. Vi er inviteret og glæder os 

til den store dag. 

 

Der er en enkelt kedelig nyhed fra året: 

Søren fik konstateret prostatakræft i 

august. Han blev opereret i oktober, og det 

ser ud til at de fik det hele med ud. Det 

håber vi i hvert fald, 3-måneders 

kontrollen i begyndelsen af januar vil 

fortælle os det. Det var en yderst 

skvattet Søren der vågnede efter 

narkosen. Heldigvis har han en god familie 

og gode venner – således ringede Judy fra 

Canada til hospitalet og guidede ham 

tilbage i retning af normaltilstanden. Det 

skal du have evig tak for, Judy. Og så har 

Søren jo Helle, som har været en 

uvurderlig støtte i hele denne elendighed. 

Der fulgte et cykelforbud med 

operationen. Heldigvis ophæves det lige i 

begyndelsen af det nye år, og Søren kan 
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næsten ikke vente til han kan cykle til 

arbejdet og komme i form igen . 

 

Ellers har vi været stort set forskånet for 

uheld. Nå, der var jo lige Ejvind der faldt 

over en jernkæde og tog af med ansigtet. 

Mirakuløst klarede han uheldet uden 

permanente skader, så vidt vi kan vurdere. 

Grethe er still going strong, selvfølgelig 

med den skrøbelighed der nok ikke kan 

undgås når man er blevet 92 år gammel. 

Hovedet er dog ikke skørt, men derimod 

stadig skarpt som et barberblad. 

 

En enkelt glædelig kontakt med fortiden 

skal nævnes: Margit, som Søren kendte 

som barn, er nu blevet en ikke-så-ung mor 

til to børn på cirka Sixten og Tristans 

alder. Vi mødte Margit og børnene 

tilfældigt i Bellevue Teater, hvor vi havde 

taget vores to børnebørn ind for at se Folk 

og Røvere i Kardemomme by. Vi havde ikke 

set Margit i mange år, og fra vi så hende 

sidst til nu har hendes liv udviklet sig i 

mange fantastiske retninger. Hun har lavet 

film og alt muligt. Vi har ikke styr på det 

hele, så vi håber meget det kan blive til et 

gensyn i 2013, måske også med hendes mor, 

som også går mange år tilbage. 

 

 
 

Søren arbejder stadig i Novozymes, nu som 

sagt kun 4 dage om ugen, og det har han 

tænkt sig at fortsætte med til han bliver 

67 i 2014 (alt afhængigt af helbredet, 

selvfølgelig – puha). Men når han holder op 

tror han nu, at der nok skal være noget han 

kan få tiden til at gå med, også udover 

havearbejde og fiskeri. Det kunne være et 

engagement i interessegruppen bag Øernes 

Højskole – Sejerø, et nyt initiativ, som, 

hvis det lykkes, kan være med til at holde 

liv i Sejerø som et levedygtigt samfund. 

 

 
 

Helle er et godt eksempel for Søren på, at 

en pensionisttilværelse ikke behøver at 

være kedelig. Når børnebørnene er 

passet/hentet/bragt – det kan være i 

forbindelse med sygdom eller Sixtens 

ugentlige svømmelektioner – er der ikke 

engang altid tid til Helles egne 

fritidsaktiviteter: decoupage, svømning og 

vandgymnastik, bogklubben. Sådan er det 

jo – som de siger herovre på øen. 

 

Til sidst skal I lige have et trist/glædeligt 

vagtskifte med: Vores fantastiske hund 

Olga døde i april, kun knap 10 år gammel 

(det var en svulst i hjertet der gjorde det 

af med hende).  
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Det var trist, og vi talte på knapper, skal-

skal ikke have en ny hund. Så begyndte vi 

at gå på nettet, og det varede ikke længe 

før vi spottede en hvalp i Middelfart, som 

vi ikke kunne stå for (hvalpen, altså). Sådan 

fik vi Seja, en dejlig hvid golden retriever, 

som nu er blevet en 9-måneder gammel 

bøllehund.  

 

Vi kæmper for at få hende til at gå pænt i 

snor og til at komme når vi kalder. Nænæ, 

det vil hun selv bestemme. Vi er optimister 

og tror, at det ender med, at dejlige Seja 

også bliver pålidelige Seja. Vi får se, og 

sådan er det jo . 

 

Hvis brevet skal ud og Søren nå et havbad 

inden nytår bliver vi vist nødt til at stoppe 

her. 

 

 

 
 

Vi håber I har det godt og får et rigtig 

dejligt 2013, og at vi må ses i det nye år. 

 

Kærlig hilsen 

 

 
 

 

Helle og Søren 

 
Hovmarksvej 54 

2920 Charlottenlund 

 

Gniben Strand 65 

4592 Sejerø 

 

Fastnet 39904009 

Helle mobil 23824081 

Søren mobil 30777506 

Sommerhus 59590017 

 

helle.foss.fogh@hotmail.com 

soeren.henrik.jepsen@hotmail.com 

 

mailto:Helle.foss.fogh@hotmail.com
mailto:Soeren.henrik.jepsen@hotmail.com

