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Kære alle! 

 

Her den sidste dag i 2011 vil vi, som vi 

plejer, gøre status og berette om året, der 

er gået. 

 

Den nære familie består stadig af Olga (nu 

9 år gammel golden retriever, den bedste, 

mest harmoniske, lovlydige hund man kan 

forestille sig, og stadig fuld af energi), 

Bjørn Lillemand (en dejlig hankat af egen 

avl på 10 år), Helle, aktiv pensionist, og 

Søren, stadig aktiv på arbejdsmarkedet.  

 

 
 

For os var årets store begivenhed, som vi 

har taget tilløb til lige siden Britt 

introducerede os for øen i august 2008, 

købet i juni af et sommerhus på Sejerø, 

den lille ø der ligger parallelt med og lidt 

sydvest for Sjællands Odde, en time med 

færgen fra Havnsø. Sommerhuset, hvis 

overetage vi har fået indrettet til 

overnattende gæster, ligger i den 

nordvestlige ende af den langstrakte ca. 12 

km lange ø. Sommerhuset er et 

velovervejet projekt, som skal gøre det 

lettere for Søren at trække sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet om nogle år, og som 

forhåbentlig vil blive et samlingssted for 

den udvidede familie og vennekredsen. 

Huset ligger dejligt, få minutters gang fra 

Danmarks bedste strande, som Sejerø har 

over 20 km af. 

 

 
 

For resten, Peter Ingemann fra DR1 var 

forbi sommerhuset i november måned og 

optage en episode af ”Hammerslag”. Vi har 

fået at vide, at den bliver sendt i uge 7 

(ugen der starter den 13. februar). 

Spændende skal det blive at høre 

ejendomsmæglernes kommentarer. Uanset 

hvad de siger, er vi vældig tilfredse med 

projektet, som kan blive starten på en helt 

anden og mere eftertænksom måde at leve. 

Søren blev i øvrigt valgt ind i 

grundejerforeningen Gniben Strands 

bestyrelse, som suppleant, og han har 

meldt sig ind i Sejerø Fritidsfisker-

forening, som især består af fastboende 

medlemmer. Vi kender allerede mange af 

de i alt 370 fastboende, og vi har også 

hilst på mange af vores gode sommerhus-

naboer. 

 

Søren cyklede fra arbejdet til Sejerø en 

gang i efteråret, en god lang tur på cirka 

100 km. Undervejs holdt han pause ved 

Holbæk Bådcenter for at se på joller, og i 

et øjebliks friskhed endte det med, at han 

købte en fin grøn Terhi 385 Jolle, som 

dagen efter blev transporteret til Havnsø 

og videre med Sejerøfærgen til Sejerby, 

http://www.holbaek-baadcenter.dk/
http://www.holbaek-baadcenter.dk/visvare.aspx?vid=1065
http://www.kalundborg.dk/Booking_online.aspx
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hvor vi stod klar til at modtage. Turen fra 

havnen til sommerhuset foregik på den 

måde, at Søren lå i bagagerummet og holdt 

jollevognen, mens Helle kørte af sted 

meget forsigtigt (de har ikke fast politi på 

Sejerø – i øvrigt, når politiet en sjælden 

gang er med færgen, så er konventionen at 

færgen tuder tre gange i hornet ved 

indsejlingen, så kan alle lige nå at spænde 

sikkerhedsbælterne osv.). Nu glæder vi os 

til vandet bliver lidt varmere, så vi kan 

komme ud med fladfiskegarn og åleruser. 

 

 
 

Sejerø er for os desuden: kulsorte nætter 

og strålende stjernehimmel (Helles 

julegave til Søren var en stjernekikkert); 

udsigt over marker og bakker mod øst; 

rådyr i majsmarkerne og ved sommer-

husene, harer og fasaner overalt (der er 

ingen ræve på øen); færgeoverfart (frisk 

luft og nostalgi); badestrande (altid en 

strand med fralandsvind et eller andet 

sted); gåture langs stranden til fyret (eller 

en af de utallige andre vandreruter); Gorm 

og Britt, Sixten og Tristan på besøg; køb 

af fisk fra øens eneste erhvervsfisker 

(Allan); øens håndværkere (lige nu har vi 

haft forretninger med Hans Kristian og 

hans søn René, øens tømrere, Rie, øens 

maler, og René, Have & Landskab); 

strandsten med huller; engang, snart, tid 

til mere læsning og snak. 

 

 
 

Fra året der gik, og året der kommer, i 

øvrigt: 

 

  
 

Gorm og Britt har det stadigvæk godt i 

huset på Gråbynkevej, lige ved Utterslev 

Mose; Sixten er fyldt 6 og er begyndt i 

skole (nulte klasse), og Tristan på nu 4 er i 

børnehaven ved Folketinget. Vi ser 

heldigvis børnebørnene tit, når de skal 

passes, eller når forældrene kommer på 

besøg. Det er rigtig dejligt, spændende og 

udviklende at være farmor og farfar. 

 

Grethe og Ejvind er ”still going strong”. De 

besøgte os på Sejerø i juli, vi besøgte dem 

i Hodsager i oktober, og julen fejrede vi 

sammen i Fredensborg. Desuden sås vi til 

familiens fødselsdage i løbet af året. 

http://omfirma.dk/by/Sejero/2167
http://viden.jp.dk/undervisning/sites/oer/indsigt/temaartikler/default.asp?cid=149138
http://sejerøsmalermester.dk/
http://sejerøsmalermester.dk/
http://www.skoventreprenorer.dk/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=101&Itemid=56
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Tommy og Tanja 

har lige fejret 

julen i Thailand 

og 31 grader. 

Tak for 

julekort! Tommy 

har 

tilsyneladende 

(ifølge 

FaceBook) fået 

ordnet fødder 

derude. 

 

 
 

Vi glæder os til at høre mere. 

 

Anne Christa/Søs bor stadig i lejligheden i 

Valby, hvor hun har boet næsten siden 

Tommy blev født. Vi har fået afviklet boet 

efter mor/Ida, huset i Gevninge blev solgt 

i juni, og der blev så mange penge til os 

hver, at Søs har overvejet at flytte. Det 

bliver spændende om 2012 betyder flere 

rejser for hende eller en flytning? 

Allerede nu ved vi, at hun skal til Færøerne 

på motorcykel til sommer. 

 

 
 

Helle har nu været efterlønner/pensionist 

i 5 år, og hun har næsten lige så travlt nu, 

som dengang hun arbejdede. Svømning, 

vandaerobic, decoupage, bogklub, 

børnebørn er blot nogle af hendes mange 

aktiviteter. Desuden er det jo blevet 

sådan, at det er Helle, der tager sig af alle 

de daglige gøremål, for Søren er ærligt 

talt ikke mange sure sild værd efter en 

lang arbejdsdag. Alderen indhenter selv 

den friskeste, især om aftenen. Han er dog 

stadig morgenmenneske og anretter 

morgenmaden, så vi kan spise sammen inden 

han tager cyklen til arbejdet. 

 

 
 

Fra 1. april går Søren ned på en 4-dages 

arbejdsuge. Så bliver der mere tid til det 

private, især sommerhuset. Og han kan 
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langsomt vænne sig til pensionist-

tilværelsen – hvor han igen må regne med 

at tage sin andel af madlavning, vask og 

rengøring. 

 

Til sommer finder Richernes familietræf 

sted. Vi skal bo på vandrehjemmet i 

Ringkøbing 2.-3. juni, afholde familie-

foreningens hver-anden-årlige general-

forsamling om lørdagen og have hyggeligt/ 

festligt samvær til om søndagen. Vi i 

bestyrelsen håber på stort fremmøde. 

Allerede nu kan vi fortælle, at vores to 

kusiner i Canada, Annelle og Judith, har 

meldt deres ankomst via Richernes nyligt 

oprettede lukkede FaceBook-gruppe. 

 

Til sidst lidt politik: Der er store 

problemer i verden lige nu. De to mest 

omtalte er den økonomiske krise, som vi 

nok alle kommer til at mærke, direkte eller 

indirekte, i form af arbejdsløshed og 

lavere levestandard, og klimaforandrin-

gerne, som kommer mere snigende. 

Løsningen på det første problem er 

tilsyneladende VÆKST, hvorimod løsningen 

på det andet især er mindre ressource-

forbrug og mindre udledning af kuldioksid. 

De, der arbejder for vækst og flere 

arbejdspladser, er normalt ikke de samme, 

der arbejder for at stabilisere klimaet, og 

det er åbenlyst meget vanskeligt at 

arbejde samtidig på begge fronter. Det 

virker ret indlysende, at der politisk skal 

arbejdes for flere arbejdspladser i 

virksomheder, der hjælper til at reducere 

ressourceforbruget og mindske 

udledningen af klimagasser, og at den 

enkelte bliver nødt til at tage ansvar, ikke 

kun når der er folketingsvalg, men også i 

det daglige. 

 

 
 

Søren går f.eks. med tanker om at 

installere solceller på sommerhustaget. 

Solcellerne laver elektricitet, og hvis der 

bliver produceret mere, end vi har brug 

for, så sender vi det retur til elnettet, så 

andre kan få glæde af det. Samtidig er 

håbet, at det kan inspirere andre på 

solskinsøen til det samme, så vi måske 

ligefrem kan blive en foregangsø indenfor 

grøn energi. Hvis der kommer rigtig mange 

solcelleanlæg op at stå, bliver der måske 

oven i købet basis for et eller flere faste 

jobs på øen, som jo kæmper en kamp hver 

eneste dag for at overleve som samfund. 

 

Det var årets nytårsbrev fra os til jer. 

 

Vi håber I har det godt og får et rigtig 

dejligt 2012, 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 

 

helle.foss.fogh@hotmail.com 

soeren.henrik.jepsen@hotmail.com 

http://www.richerne.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Solcelle
mailto:Helle.foss.fogh@hotmail.com
mailto:Soeren.henrik.jepsen@hotmail.com

