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Charlottenlund, julen 2016 

 

Kære alle! 

 

Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår! Samtidig takker vi for jeres venskab i året, der er gået. Vi ansøger her-

med om fornyet venskab i 2017 og fremover. 

Vores år har været præget af to dramatiske hhv. triste begivenheder.  

Dramaet står Gorm og Britt for, de er desværre gået fra hinanden, har sat deres hus til salg og har flyttet børnene 

fra Lilleskolen i København til Nyboder Skole. Det har været og er stadig en svær tid for de unge og derfor selvfølge-

lig også for os. Vi krydser fingre for, at huset snart bliver solgt, og at alle kommer godt videre i livet. Vi står bi, så 

godt vi kan. Skilsmissen har dog også ført noget positivt med sig for os, nemlig en familieforøgelse, så vi nu er 5 i 

huset: Helle (menneske), Søren (menneske), Lillemand (kat), Hassel (hanhund)  og Seja (hunhund). Rækkefølgen, 

især de to første, kan diskuteres, men resten er vist ret sikkert. Naboens kat, Dobbo, har stort set valgt os fra, efter 

at Hassel er flyttet ind. Hvis Dobbo alligevel vover pelsen, så vil han også komme før hundene. Gorm og Britt kunne 

kun vanskeligt beholde Hassel, og vi besluttede derfor at overtage ham, så børnene stadig kan komme og være 

sammen med ham.  

Det triste er, at vores gode nabo Ole i november mistede sin kone igennem over 50 år. Vi har over årene fået et 

særligt tæt forhold til Ole og Inger, især igennem det sidste år med alvorlig sygdom, så vi savner Inger, men har hel-

digvis stadig Ole. 

Her følger en kavalkade af billeder af vores år i øvrigt: 

 
 

 

Vi købte nye spisestuestole Søren solgte sin jolle Lillemand fyldte 15 år. Han kom hjem igen  

   

Vi var til Bodil-festival Her ligger Lillemands storebror 
”Dobbo” i kurv med Seja 

Dobbo er født i 1998 og blev altså 18 år i år. Siden 
han var killing har han boet hos vores nabo 



2 

 

   

Søren som kræmmer Hele menageriet. I baggrunden Lille-
mand, i midten vores nye hund Hassel 

Vi var i Paris med Novo-gruppens Senior-
forening 

 
 

 

Mad i Paris Monets have Monet 1872 

   

Mere mad i Paris Sørens have Sixten på trommer til årets koncert 

   

Tristans rokketand Sixten og Tristan på Bakken Sørens 50-års studenterjubilæum (Vestre 
Borgerdyd) 
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Sixten og farfar spiller skak Stær i kassen På besøg i Hodsager 

 

 

 

Fisk er godt – især når man fanger den 
selv 

Kurt Pedersen guider grundejerforenin-
gens medlemmer 

Vi har pindsvin på Sejerø 

 

    

Fjæsing smager dejligt– men gør djævelsk 
ondt at stikke sig på (siger Søren)  

Dårlig mobildækning på Sejerøs nord-
strand 

Søs ordner stikkelsbær 

   

Sørens oldefar (farfars far) var også fisker 

(Christen Jeppesen Dahl omkring 1900) 

Sommerfesten på Sejerø—lortebanko To små motorcyklister—og en stor 
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Tristan og Seja—to vandhunde Arbejdsdreng Musiker og entertainer 

   

En tur i Dyrehaven Jens Jørgen (morfar) invitererede igen 

drengene til Brinkholm 

Gorm fortæller om at være separeret 

   

Firebanden (Helle, Alette, Lis, Lisbeth) Helene bliver 70 i Frilandsmuseet Hvor er I, mor og far? 

   

Søren er begyndt at spille badminton 

med de gamle 

Søren har bagt igen Til Lotte Kaas reception i anledning af 

udgivelsen af ”100 dage” 
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Med krydstogtskib til Oslo Holmenkollen Lille mand stor verden 

   

Ren luksus Grethe fylder 96 Julemarked på Sejerø 

Det var vores år i billeder. Udover de billeder, vi har taget i år, er Søren begyndt at digitalisere bagud, dvs. alle gam-

le negativer, dias og papirbilleder vil efterhånden blive oversat til billeder på computeren. Det er en rigtig pensio-

nistopgave, som Søren går op i med stor energi—også til langt ud på natten. 

Vi lægger julebrevet på vores hjemmeside, her http://sejaprivat.weebly.com/.  

Julen nærmer sig, og vi vil slutte. Hav det godt til vi ses igen. 

 

Kærlig hilsen 

 

Helle og Søren 

 

 

 

Helle mobil: 23824081 

Søren mobil: 24894009 

http://sejaprivat.weebly.com/

