Sådan gik 2017 for os
Som en del af den årlige
Jul/Nytårshilsen, kommer
her et resume af årets gang.
2016-beretningen sluttede med billede af
den næsten færdige lastbil. I løbet vinteren er
den blevet kørende og klar til at børnebørnene
kommer på besøg sidst i marts måned. Det
blev en stor succes, der blev kørt en masse.
Se Youtube og skriv: Michael prøvekører
lastbilen og med børnebørnene, skriv: Lennart
og Samuel på Youtube.
Hvad sne angår, så blev denne vinter
endnu ringere end forrige, kun én dag med
næsten ingen sne. Men den fra forrige år ligger
på Youtube, bare skriv: MN rydder sne.
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.
Efter lang tids forberedelse startede svoger
Ove, i april, ud på sin næsten 3000 km lange
vandring fra syd til nord i Australien, turen tog
116 dage. Se meget mere på Facebook: Ove
Rasmussen Kjaer - Billeder.
Hver mandag er Ulla med på et malerhold
på Folkestedet, der ligger i den tidligere
Hammelbanegård. Her er der af og til lejlighed
til at udstille, og der kommer også invitation fra
andre steder i byen.
Hun er også begyndt at gå til varmtvandssvømning, det er meget behageligt og en
lettelse mod den permanente svimmelhed der
plager hende.
Her i Præsteengen, hvor vi bor sammen
med 28 andre seniorer, sker der noget hele
året. Foruden de månedlige fællesspisninger,
filmaftener og tirsdagskaffe, holdt vi forårsjævndøgn med fakler og søsætning af små
både med lys i regnvandssøen. Det blev vores
beskedne bidrag til Kulturhovedstadsåret.
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.
Vi kan ikke skjule vores efterhånden høje
alder, så Michaels gamle skoleklasse har
besluttet, at mødes hvert andet år. Her i juni
måned var det 57 år siden de forlod den gamle
realskole i Stenlille.
Kulturåret satte gang i endnu et stort anlagt
friluftsspil, sagnet om Røde Orm blev opført af
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Fortsat
Det kongelige Teater ved Moesgård Museum,
og det tiltrak næsten 100.000 tilskuere i juni.
Om det havde indflydelse på, at der kun
kom ca. 7000 til den knap så kendte musical ”9
to 5” på Vilhelmsborg, en måned senere, vides
ikke, men i 2018 gælder det den kendte
musical ”Grease”, dog ikke med John Travolta.
Efter mere end 8 år med tog, var det tid at
gå lidt op i størrelse, så Michael meldte sig
som lokomotivfører på det nye tog i Ree Park
på Djursland. Det kunne der godt blive plads til
et par gange om måneden i en ellers godt
besat pensionistkalender.
Modelparkens tog er som altid med ved
Århus Festuge, denne gang med en mindre
bane mellem Aros og Musikhuset. Også i år
blev der kørt tog ved julemarkedet på Rosenholm Slot.
Michael bruger megen tid på sit lille
værksted, der ligger i det fjerneste hjørne af
andelsboligforeningens grund. Han har
anskaffet en brugt og billig tidligere handicap
el-scooter, som nu er ved at blive bygget om til
en bil, som både børn og voksne kan køre. Det
bliver spændende at se hvordan den kommer
til at se ud når vinteren er omme.
Vi havde en hyggelig Jul sammen med
Kent, Kristina, Lennart og Samuel i deres
skønne hus i Hyggen, 15 km øst for Drammen.
Vi håber I alle har haft en God Jul !
og vil ønske jer et Godt Nytår !
- med mange hilsner fra Ulla og Michael
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