Sådan gik 2016 for os
Som en del af den årlige
Jul/Nytårshilsen, kommer
her et resume af årets gang.
2015-beretningen sluttede med
billede af det næsten-færdige
ørkenlokomotiv. I løbet vinteren er hele toget
blevet kørende og klar til Model-parkens
sæsonåbning.
Hver vinter ser Michael frem til godt snevejr,
så der kan blive lejlighed til at køre med sneploven. Det lykkedes kun én gang i år, men
vores gode ven Martin var frisk med kameraet,
så kig ind og se hvordan
https://youtu.be/IDYp9SbJVgk
- eller skriv: [MN rydder sne] på Youtube.
Ulla er meget glad for sin iPad med trådløst
tastatur, ud over internet og mail, er hun blevet
skrap til spillet Candi Crush. Hun modtager
gerne mail på: ullahall@icloud.com
Efter 10 år som kasserer her i andelsboligforeningen takkede Michael af, men er dog
med i bestyrelsesarbejdet som suppleant.
Det med at være suppleant i en bestyrelse er
en god måde at være med hvor tingene sker
og yde sit beskedne bidrag
Det er hvert år et spændende projekt at
være med til at lave scenografi til Ellen
Østerbys balletafslutning sidst i maj på det
gamle teater i Viborg.
Anne, der er rejseleder for Albatros Rejser i
New Zealand og Australien, skulle holde 4
rejseforedrag i København og benyttede turen
til at besøge os 14 dage i maj.
Ove er sidst på året blevet folkepensionist
og har længe forberedt sig på en 3000 km lang
vandretur fra syd til nord i Australien, se mere
på Facebook: Ove Rasmussen Kjaer
Her i Præsteengen, hvor vi bor sammen
med 28 andre seniorer, var vi, trods den våde
og kolde sommer, heldige at vor årlige kaffe og
krolf dag blev i høj sol. Men ellers er det blevet
til en del snak på bænkene ved regnvandssøen.
Skt. Hans aften i æblehaven blev lidt kold,
så vi krøb sammen omkring bålet. Tidligere,
samme aftenen var der Skt. Hans i Modelparken, specielt for børn, med togkørsel og
efterfølgende bål. Det var igen en stor succes.
Toget er som altid med ved Århus Festuge,
i Rådhusparken. Også i år blev der kørt tog
ved julemarked på Rosenholm Slot.
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Skt. Hans i Modelparken er årets tillløbsstykke.

- Fortsat
En lørdag eftermiddag holdt vi
selv kaffe og kagedag i Modelparken,
for de øvrige beboere fra Præsteengen, ikke mindst ”The Ghan”
gjorde stor lykke.
Årets friluftsspil på Vilhelmsborg,
”Hair” blev en flot og farverig forestilling med en spændende scenografi,
desværre kneb det med tilskuer-tallet, som kun
nåede 9500.
I løbet af året har vi set en del andre teaterforestillinger, blandt andet 3 forskellige udgaver
af Svend, Knud og Valdemar, som er ren kult.
IPad og Skype er en fantastisk måde at
holde forbindelse med familien i Norge, ikke
mindst de to børnebørn er meget begejstrede,
når farmors børnetime ruller over skærmen,
med alle hånddukkerne.
Kent og Kristina flyttede ind i det nye hus i
september sidste år, der var meget de selv
skulle lave færdig, de er nået langt, men der er
stadig meget at gøre. I år holder de Jul hos
familien i Sverige.
Hver mandag tager Ulla ind til Folkestedet,
på den gamle Hammelbanegård i Århus, og er
med på et hyggeligt malerhold. Hun har
udstillet sine billeder i sommer og skal igen her
i januar-februar i lokalcenter Møllestien.
Herhjemme går det mest med at strikke, og det
er hun faktisk blevet meget dygtig til, selv om
der af og til ”falder en maske”.
”Jeg går op på værkstedet og strikker”
plejer det at lyde, når Michael går ud ad døren,
det betyder, at han arbejder i sit lille værksted
på den opfordring han har fået på ”noget til
børnebørnene, som kan køre selv”. Så hele
denne vinter går med at bygge en lastbil, som
vi glæder os til at præsentere for Lennart og
Samuel til foråret.
Juleaften blev stille og afslappet, bare os to,
der var især en stor pakke fra New Zealand,
den viste sig blandt andet at indeholde nogle
ting fra Annes tur som rejseguide med
ørkentoget ”The Ghan” fra Darwin til Adelaide i
Australien.
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Godt Nytår !
- og mange hilsner fra Ulla og Michael
HUSK også www.michulla.dk med masser af
læsestof til de lange mørke vinteraftener.
Michael var meget
begejstret for Annes pakke
med hjelm, nøglesnor og
fløjte fra ”The Ghan”.
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