
Årets gang 2012 

 

For en gang skyld holdt vi nytårsaften i Danmark – og ikke i Frankrig. 

Vi havde en rigtig hyggelig nytårsaften hos Erik og Karin. 

 

Det var ikke planlagt at vi skulle holde nytårsaften 2011-2012 i Danmark. Claus blev imidlertid kørt 

ned den 25. december, da han var ude og prøve sit nye cykeltøj som han havde fået i julegave. 

Dette resulterede i en rask ambulancetur til Holbæk sygehus, hvor det heldigvis viste sig at der 

ikke var sket rigtig alvorlige skader. Dog var højre skulder temmelig læderet og er først ved at være 

nogenlunde i orden her et år efter. 

 

En af de første dage vi var i Frankrig var der orkan dernede. Vi priste os lykkelige for at alle vores 

tegl var blevet bundet da vi lagde nye tage for nogle år siden. At så vor skorstenhætte på ca. 35 

kg. blæste af og ned på taget, så der blev smadret tre fire tegl, det var en helt anden sag – Trods 

den læderede skulder og ved fælles hjælp lykkedes det dog at få hætten på plads og skiftet de 

smadrede tegl. 

Der er for øvrigt en helt fantastik udsigt fra taget – men i den givne situation var det ikke lige det vi 

nød. 

 

I 2012 var det vores tur til at holde det årlige familietræf i familie Mortensen. 

Familietræffet fandt sted lørdag den 16. juni. Igen i år var vi rigtig heldige med vejret som viste sig 

fra den allerbedste side med passende varme og solskin. 

 

Vi har herudover deltaget i flere dejlige familiefester 

 

Den 19. august blev ”lille” Peter døbt. Peter er Claus’ nevø Allans første barn 

 

 
 

 

  

 

De fem som er blevet døbt i 

dåbskjolen, 

 Nemlig: 

Allan, Catharina, Cecilia, Benjamin, 

samt dagens hovedperson 

Peter Flemming Bjørn Clausen. 

Som kuriosum - så er Cecilia og Peter 

begge døbt den 19/8, blot med 33 års 

mellemrum  

 

Den 1. september blev Karin (Mariannes svigerinde)  

50 år. I den anledning afholdte Karin et brag af en 60’er  

fest. Det skortede ikke på meget originale 

udklædninger 

Man følte sig næsten hensat til sine unge dage en 

gang i 60’erne. På billedet til højre ses to af Karins 

venner i hippieudstyr, samt Karin i den fine røde kjole  

 



Den 27. november kunne Claus fejre sin 60 års fødselsdag. Selve dagen blev fejret med en 

middag for to på Bromølle Kro. 

På mit arbejde havde jeg et par gode timer sammen med mine kollegaer hvor vi fik brunch – og så 

faldt der også et par gaver af – ikke dårligt. 

Lørdag den 1. december havde vi så samlet den nærmeste familie – Vi havde en rigtig god dag. 

 

Nogle få dage inde i december fik jeg mit efterlønsbevis. Med dette bevis har jeg (Claus) nu 

besluttet at gå på efterløn fra den 1. februar 2013. Da jeg har både overtid og ferie der skal 

afvikles, betyder det at jeg kun skal på arbejde nogle få dage i januar 2013. 

 

Vi har holdt lillejuleaften sammen med børn og børnebørn. Desværre kunne Mette ikke komme da 

hun havde fået influenza den 22. december. 

Vi havde en rigtig god dag. Vi nyder altid når vi kan få samlet børn og børnebørn. Det kunne være 

dejligt hvis det kunne blive en tradition med lillejuleaften fremover. 

Juleaften foregår hos Henrik og Heidi i Højsted. Det er jo altid en travl dag for Henrik og Heidi, så 

vi har lovet at tage et par stegte ænder med samt brunede kartofler. 

På vej til Højsted skal vi en tur forbi MorTove (Mariannes mor) for at ønske glædelig jul og aflevere 

nogle gaver, samt hygge os et par timer. 

 

Anden juledag skal vi være sammen med Erik og Karin (Mariannes bror og svigerinde) hvilket vi 

glæder os til – det er altid hyggelig at være sammen med dem. 

 

Den 28. december kører vi så til Frankrig for at tilbringe Nytårsaften der, samt den første del af 

januar. 

Claus siger tit at han har en ung kone, hvilket betyder at Marianne først kan gå på efterløn den 

1.maj – så vi skal altså hjem fra Frankrig så Marianne kan komme på arbejde den 14. januar – 

Men fra den 1. maj 2013 er det heldigvis overstået med deadline vedr. arbejdet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


