Julen 2008

Kære

En gård er købt og en bil er betalt, og nu er tiden, hvor vi vil skrive julebrev sammen også kommet. For
nogle betyder det, at der kommer julebrev fra en mere. For os betyder det, at vi har erkendt, at vi ikke kan
undvære hinanden, og vil blive sammen i lang tid (så lang tid, at Kenneth får lært at drikke kaffe☺) Vi
håber, at du vil med en tur ombord på vores år 2008!
Vægten på dalskien – brems brems brems! Sådan
står en Dalbjerg på ski, og det har Heidi forsøgt
at lære, da vi var i Italien sammen med Lise
(Kenneths søster) og Øyvind (hendes kæreste fra
Norge). Ved ankomst til Canazei mødte vi en
”lettere” beruset Per Dalbjerg, der elskede alt og
alle, men den kære lillebror var vel blot glad for
at se sine søskende – og for at få forsinkede
julegaver! Det var en herlig uge med
familiehygge og røven i sneen.
Lidt senere i marts blev det Heidis fødselsdag, og
samtidig var det vores flyttedag. Vi flyttede fra
midtbyen til Tilst. Og sørme, om ikke der ventede
en Weber og terrasse! Meget mere interessant skete der ikke i de første måneder.
For os betyder Prins Joakim og Prinsesse Maries
bryllupsdag ikke det store, men den dag de blev
gift, fik Minnie killinger. De terroriserede vores
lejlighed, og pludselig var der ingen planter. Men
det var også noget af et kuld: Tiger, King Kong og
Batman! De to sidste er flyttet hjemmefra, og
Tiger ter sig lidt bedre den dag i dag, hvor selv
planter får lov at være. Til gengæld har vi fået
brev fra boligforeningen – ”I må kun have en
kat,” siger de!
Luftmadrasser, slotspilsnere, morgenmad (Gajol
af den flydende slags) og en masse dejlig sol!
Den gode cocktail blev igen blandet på Haze i juni, ganske som altid for i hvert fald Heidis vedkommende –
Kenneth er dog ved at komme med på traditionen. Det var festlige tider med øl og shots mens Gnags,
Tørfisk og Lilholt gav gas.
I juli vil enkelte mene, at d. 15. er den vigtigste dato! Kenneth fik nemlig gaver, og King Kong fik et nyt hjem.
Vi takker Per for den gode overtalelsesevne☺

Kongeskibet Dannebrog var egentlig vores mål, da vi i Gråsten satte os i en kano og sejlede af sted. Hvad vi
ikke vidste var, at skibet ligger i Sønderborg når kongefamilien er i Gråsten. Men vi fik os en herlig tur på
vandet alligevel, da vi var på teltcamping nær grænsen i sommer. En SU skulle suppleres, så det blev kun til
en lille ferie herhjemme i år.
Det blev også det år, hvor jeg (Heidi) ikke længere
skal tænke på at mor er syg, og at jeg egentlig ikke
får hende besøgt så tit. Men derfor er det
selvfølgelig stadig meget trist, at hun ikke er her
længere, andet ville være løgn.
Starten på afslutningen af et halvt liv på Sjælland
begyndte i august, da IT afdelingen lejede et kontor
i Lystrup ved Århus. Vi venter nu spændt på at
finanskrisens slutter, så kunderne igen tør bruge
lidt penge på it, så der bliver arbejde nok i Jylland.
Det bliver skønt at blive fuldtidskærester!
Den lange sommerferie, som kun er studerende undt, sluttede og et travlt semester med ekstra arbejde
ventede for Heidi. Ikke nok med at sommerferiejobbet fortsatte som deltid. Nej, ansvaret kunne ikke blive
stort nok. En titel så fin som ansvarshavende redaktør for skolens avis Illustreret Bunker kom kravlende, og
den måtte gribes. Det har givet et meget travlt
efterår uden en eneste friweekend. Men med en
masse erfaringer og lidt flere kroner rigere.
Vi kunne jo så godt tænke os en gård, så vi måtte
jo knokle lidt ekstra. Gården fik vi skam også. Vi
flytter derud til marts, hvor alle frugttræerne vil
stå i fuld flor (så må vi så se, om vi kan finde ud af
at beskære sådan nogle når efteråret kommer).
Nå ja, den ligger på Skolevangsvej 110, 8450
Hammel, og du/I er velkomne til at kigge forbi! Vi
glæder os bare rigtig meget til at få vores eget lille
palads!
Juleaften skal vi holde i Bøvlingbjerg, 2.juledag i Sunds hos Kenneths farmor, og nytåret skal sædvanen tro
fejres i Struer med venner og, næsten med garanti, flødestuvede kartofler!

Mange hilsner og ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

Tak for i år og på gensyn
Kenneth og Heidi

