
 Årets Gang 2015

Året 2015 startede sammen med Erik og Karin i et dejligt sommerhus ved Bjerge Strand, hvor vi fejrede 
nytårs aften sammen. Vi ankom om eftermiddagen, hvor vi benyttede årets sidste dag til en gåtur til 
vandet. Efter at have samlet appetit hyggede vi os med at lave maden sammen og få budt det nye år 
velkommen ved midnat. Efter en gåtur næste dag i det dejlige område kørte vi hjem til os selv. Vi takker for 
en rigtig hyggelig nytårs aften, og glæder os til at fejre nytårs aften 2015/16 - også sammen med Erik og 
Karin.

Vi har i mange år haft vores ski til at stå i Sydfrankrig, 
men tog dem tilbage til Danmark i løbet af 2014, 
således at vi kunne komme på skiferie i Norge. Så i
slutningen af januar blev bilen pakket med skiboks,
hvorefter vi drog til Beitostølen i Norge for at stå både 
på langrendsski og alpine ski. Det var rigtig lækkert at 
være en uge i VinterNorge.- Så skiferien 2016 er 
bestilt for længe siden og går også til Beitostølen.

Cecilia og hendes, dengang, ret nye kæreste Rune var
også i Beitostølen i uge 4. Så vi blev for første gang
præsenteret for Rune i Norge – man må sige at Cecilia har en rigtig god smag – det var dejligt at hilse på 
Rune.

Frankrig blev således ikke udsat for os i januar måned – men vi tog efterfølgende revanche og nød i fulde 
drag det begyndende forår i februar og marts måned.

Cecilia og Rune har efterfølgende købt hus i Søborg, som meget passende kan bliver en god og tryg ramme 
for den lille dreng, de venter sig omkring den 1. april 2016, samt Runes søn Vitus på 6 år. Vi glæder os 
meget til at hilse på det nye familiemedlem. Claus glæder sig rigtig meget til den nye værdighed som 
morfar.
Cecilia og Rune holdt housewarming den 8. august, hvor vi fik lejlighed til at møde meget af Runes familie.

Igen i 2015 har vi holdt familietræf i

1. Mariannes familie på Mariannes fars side af familien. Dette års familietræf foregik den 13/6 2015 hos 
Flemming og Irene (Mariannes kusine) i deres sommerhus. Vi måtte dog multitaske den dag, da det også 
var Violas fødselsdag. Først fejrede vi Viola i Hvidovre om formiddagen/først på eftermiddagen, hvorefter vi
skyndte os tværs over Sjælland, så vi kunne deltage i det meste af familietræffet.

Vi glæder os til næste års familietræf den 11/6 2016, der bliver arrangeret af Erik og Karin

 

Hårfagre farbror Jørgen – se hvordan
fru Jytte og søn Allan hygger sig

Fætter Allan – ekspert i bobler Kusine Irene og Martin prins med de
gyldne lokker

JA – Ikke så ringe endda - Og med vores gamle skitøj er
vi nemme at finde på løjperne 

MC CBC



 2. Familiesammenkomst hos os for vores nærmeste familie, der foregik lørdag den 27/6 2015. Vi hyggede 
os med vores nærmeste familie og glæder os til næste års familiesammenkomst lørdag den 25. juni 2016.

 

 

 

3. Fætter/kusinefest i familien Clausen, der foregik den 12. september i Jagtstuen i St. Hjøllund Plantage. Vi 
glæder os til næste års Fætter/kusinefest lørdag den 10/9 2016. Vi kom direkte fra Frankrig og havde ikke 
været hjemme i Mørkøv før Fætter/kusinefesten. Vi overnattede tre dage i Jylland. En nat hos Mogens og 
Inna, samt 2 dage på noget der hedder Cafeteriakroen meget tæt på jagtstuen i en ganske pæn og fin hytte 
med alle bekvemmeligheder – MEN meget langt ude på landet, hvor bl.a. en gæst til cafeteriaet kom 
kørende i en stor gummiged.

 

 

 

Nikolas, Carsten, Mette, Peter, Mette, Cecilia, 
Rune, Mikkel og Alfred

Alfred med en coladåse

Klaus og Henrik

Datter/pigehygge – Cecilia/Jette

Hygge ved køkkenet, Torben og 
Annegrethe (to af fire arrangører) i 
samtale med storesøster Kirsten og 
Ole

Og ulvespor så vi skam også på vores 
gåtur i Plantagen. Vi så efterfølgende 
en ulv optaget på et af skovens 
webkameraer.

Ude i St. Hjøllund plantage for at 
finde kronvildt og netop fået besked 
på at slukke vores mobiltefoner.



Efter at have været ”længe” - hele 2 uger - i Danmark fløj vi den 22. september igen til Frankrig. Vi har i 
sommerhalvåret fløjet fra Billund i Jylland til Girona i Nordspanien. Medens vi i vinterperioden flyver fra 
Kastrup til Barcelona.

En god del af tiden i Frankrig er i 2015 blevet brugt på at pudse huset i Saint Martin Lys. I den forbindelse er 
der blevet investeret i et stillads, så Claus kan nå de ca. 8 meter op i spidsen af gavlen. Marianne har rigeligt
med at se på, da 4. trin på en almindelig stige er absolut max højde over jorden, hvilket dog ikke var noget 
problem, da Marianne var blandemester. Al pudset blev rejst op i spande. Vi er næsten færdige og har 
kommet ca. to tons puds på huset – det er rigtig mange spande.

Marianne, Jens-Erland og Dorte i 
nærheden af Mijarnès (20 km fra os)

I slutningen af september fik vi besøg af Dorte og Jens Erland. 
Vi havde en rigtig hyggelig uge sammen, hvor der virkelig blev 
snakket igennem.

Vi tog mange ture i lokalområdet – både på toppen af flere 
bjerge og en grotte omkring 50-75 meter under jordens 
overflade.

Disse to billeder er taget 
samme sted, dog ikke i 
samme retning. Der er ca. 4
mdr. mellem de to billeder. 
OG – cykelrytteren cyklede 
IKKE i korte bukser på det 
ene af billederne.

(Højde 940 meter o. havet)

Alt efter temperament: 

Endnu et af
yndlingsbjergene  /

hadebjergene er besejret



Året 2015  er også året, hvor

Mette 11/1 blev 36 år 
Marianne 17/4 kunne fejre sin fødselsdag 
Cecilia 01/5  blev 36 år 
Klaus 28/5 blev 39 år 
Vi 13/6 kunne fejre vores bryllupsdag 
Viola 13/6 blev 7 år 
Jette 19/6 blev 31 år 
Isabella 22/6 blev 10 år 
Nikolas 21/7 blev 12 år 
Alfred 07/8 blev 4 år 
Heidi 08/9 blev 38 år 
Jonas 16/9 blev 34 år 
Henrik 23/11 blev 37 år 
Claus 27/11 blev 63 år (og dermed et helt år ældre end Marianne)

Vi har nydt alle de dejlige fødselsdage og familiebesøg, vi har været til igennem året, og glæder os til at 
holde juleaften sammen med Klaus og Mette og børnebørnene Viola og Alfred i Hvidovre, hvor Mettes 
forældre også kommer og holder juleaften.

Vi ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Marianne og Claus.

___________________________________________________________________________________


