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Kære        alle! 

2015 var året, hvor Helle udstillede og solgte af sin decoupage på Sejerøs påske- og 

julemarkeder. Det var også året, hvor Søren gik på pension og genoptog det polske (efter 25 års 

pause). 

Helle: Dejligt at have Søren hjemme, så vi kan inspirere hinanden, være fælles om de daglige 

gøremål i huset. Så vi kan tage mere i sommerhuset. Svømme sammen. Måske endda en dag: 

deles mere ligeligt om madlavningen . Så jeg kan få mere tid til mine interesser og mine venner. 

Som sagt f.eks. decoupage og det ugentlige decoupage-træf. 

 

Søren: At gå på pension skal opleves, det kan ikke (tilstrækkelig) forklares. At blive slået ud af 

rytmen og skulle finde en ny. At vælge til. Hvem er de nye mennesker i mit liv? Men også: at rydde 

op efter over 40 års arbejdsliv. Et kompromis: konsulent på deltid, så jeg bærer noget af min 

arbejdsidentitet over i min nye tilværelse (se www.seja.dk), er ikke rigtig lykkedes. Jeg havde ikke 

lyst, da tilbuddene kom, jeg turde ikke rigtig, uden mit team af gode kolleger i baghånden. Så 

summa summarum: jeg er heltidspensionist nu. 

 

http://www.seja.dk/
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Mere i sommerhuset. Dejlige Sejerø, spillemænd, børnebørn, overnattende gæster, hårdt 

arbejde og vinterbadning. 

s 

Vi har rejst.  

Først Warszawa med Sven og Janet en forlænget weekend – fire pensionister. Det var en fin 

og inspirerende tur. Polen, polens historie og polakkerne er fascinerende, og næste gang kan det 

så yderligere blive krydret med Sørens interesse for sproget (f.eks.: mamy psa i kota = vi har en 

hund og en kat; osv.). 

 

Så de Dansk-Vestindiske Øer sidst på året var vi på drømmeturen til (som siden salget til 

amerikanerne for 25 millioner dollars i 1917 har heddet United States Virgin Islands). Vi var væk i 
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15 dage og kom hjem 700 billeder rigere: Klimaet, dyre- og plantelivet, befolkningen, og 

selvfølgelig først og fremmest den danske historie, med sukkerplantager og slavearbejdere og 

akkumuleret rigdom over flere hundrede år.  

 

Endelig, Grethes fejring i anledning af 95-års fødselsdagen. En høj alder, ikke uden 

udfordringer, men hovedet er der ikke noget i vejen med . 

 

 

Vi takker for året der er gået og ønsker jer en glædelig jul og et dejligt nytår. Og så håber vi 

at se rigtig mange af vores gode venner i løbet af året. 

 

Kærlig hilsen 

 

Helle         og         Søren 


