Gældelig Jul 2007

Fra Gigi & Bjarke

Året der gik
Efter en super nytårs aften i venners lag glæde vi os til vores første planlagte skiferie.
Skiferien gik til Val d’sere i uge 5 med Hareskov skiklub. Dette var Gigi’s første skitur
efter hendes alvorlige knæskade. Det gik over al forventning så vi besluttede os for at
tage endnu en tur med skiklubben i uge 11. Denne gang til Les 2 alps også i Frankrig.
I begge uger var der god sne og masser af solskin.

Solen nydes i 3000 m højde
Nu er det jo ikke kun skiferie dette hele. Vi har hele året også redet (kun Gigi) og
løbet orienteringsløb (dog mest Bjarke).

I juli holdt vi en forlænget weekend i Sverige hvor vi camperede og deltog i Hallands 3
dagars som er et 3 dages orienteringsløb. Vi havde den glæde at have Oscar og
Andrea med de første dage. Senere stødte deres forældre til.

Træt Caroline til hest.
En af sommerens højdepunkter er når vi får besøg af Ann, Henrik og Caroline fra
Kina.
Det foregår som regel hos Gigi’s forældre i Helsinge. Der bydes på ridning og god
mad og drikke.

Sommerferien holdt vi dels hjemme og dels i et lejet sommerhus i Skovby på Sydals. Ud
over at slappe af besøgte vi Sønderborg, Dybbel mølle og Danfors Univers.

Dybbel mølle.

Vi var også ude og cykle og vandre.

Her er vi på vej
rundt om halvøen
Stevning Nor. Der
var højvande så vi
måtte af med
skoene for at
komme hele vejen
rundt.

Årets projekt
Ingen år uden et projekt. I år var det udskiftning af vores tag.

Udover at få udskiftet vores
tag så fik vi også lavet
ovenlys vinduer i spisestuen.

På job fronten er der også sket noget i 2007. Gigi har skiftet job i Nordea. Hun er nu
formuerådgiver i Lyngby området. Bjarke er blevet certificeret Projektleder i IBM og
arbejder nu som IT projektleder.

Vi håber at I alle har det godt.
I ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

