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Nissen, han er fundet frem
og titter bag vor rude
Året, ja det går på hæld
og det er koldt derude.

Nu vil jeg fortælle her
om hvad vi har bedrevet
til jer alle hver især

må vi nu ha´ skrevet!

Pinsetræf i Kallebo
vi nød, at være sammen
Kagebord, og I ka´ I tro
der var fryd og gammen!

I marts, da ku´ vi fejre guld,
halvhundred gode  år er gået.
Med venner fik vi kroen fuld
-Hvor har vi mange glæder fået!



Hygge i vort "havehus"
-Fruens  fødselsdag -
hvad ska´ vi servere?
alt hvad dertil skulle brug´s
ku´ Mette godt levere

Igen er målet Troldting,
der skal plukkes bær.
Men andre havde vært´ i sving
- det er hvad der sker!

Så hygged vi med snak og kag´
skønt vinden var lidt strid,
blåbærtert som Hanne hun ku bag´
vi had´ en dejlig tid!

Kære venner.
Vi skal i år holde jul herhjemme i Klatby. Hanne + fam. kommer fra Århus.
De bliver til 2. juledag, hvor hele familien kommer til frokost. Så kan vi blive
17 om bordet. Det glæder vi os til.
Gudrun kan jo ikke længere bevæge sig det mindste og heller ikke give udtryk
for noget. Dog kan hun sende det dejlige smil, og det redder det hele!!
Hun har fået en kørestol som kan indstilles på alle måder, så hun kan sidde
"godt", og jeg kan trille rundt i huset med hende. Og vi har fået hejseværk i
soveværelset. Det er en stor hjælp!
Så jeg må sige, at vi har det - efter forholdene - rigtig godt.

Gudrun er til fysioterapi hver mandag og fredag, så har jeg lige en halv time til at ordne ærinder.
Hver torsdag er vi til "bassintræning" i Hurup, 34 gr. varmt vand, hvor jeg er med i som hjælper. Det er
godt for os begge!

Hermed vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år i 2014
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