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Skiferie i Val d’Isère med Hareskov skiklub

Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, 
som I kan se på billede.

Når man er med skiklubben går man blot uden for 
hotellet hver morgen og finder sammen i hold. Den 
første dag var vi seks på holdet, derefter gik det stærkt 
ned i antal til vi var tre (Mette, Bjarke og Gigi). Vi tre 
havde nogle dejlige udfordrende nedfarter hver dag.

Når vi skulle væge hvilken nedfart vi skulle løbe foregik 
det sådan at flertallet bestemme og både Mette og 
Bjarke har det sådan at hvis det ser svært ud så må det 
prøves, så jeg tror vi har været ned af de fleste 
pukkelpister i Val d’Isèr. På sådanne pister er man 
virkelig glade for sine ”små” korte ski. 

Skiferier

Midt i marts var vi ikke overraskende på endnu en 
skiferie, denne gang gik turen til Avoriaz, hvor vi 
aldrig før har været.

Her er der 650 km pister at boldere sig på hvilket i 
sig selv er fantastisk. Men selve byen er lidt 
speciel, da der ikke kan/må kører biler i byen. Det 
vil sige at alle bilerne holder på en parkeringsplads 
uden for byen og når man skar rundt i byen 
foregår det til fods, på ski eller i hestekane.

Hvis der er sne nok, kan man komme på nogle 
fantastiske heldags turer (vi havde både sne og sol 
i rigelige mængder). Det er en god ide at have 
passet med for man suser rundt den Franske og 
Schweiziske grænse flere gange dagligt.

Den ene dag var ganske særlig, da vejret var klart 
og vi kunne fra toppen se det ene hjørne af 
Geneve søen



Konfirmationer

I året der er gået har der også været nogle 
konfirmationer. 

Vi har været til Naja’s konfirmationfest som var en 
dejlig fest, med alt hvad der sig dertil hører.

Særlig imponeret var vi over den dejlige tale Naja gav 
og over de flotte rammer som Naja selv havde valgt.

Vi har også til en anden konfirmation, 
Andrea’s konfirmation,

Her var i med i kirke som var lidt af en 
oplevelse, da det var en ”normal” 
gudstjeneste, men alt musikken var 
rytmisk, med band og sangere.

Bagefter var der stor fest med musik og 
taler.



Sommeren

I juni var vi et smut i Ratzeburg, hvor vi boede billigt 
lidt uden for byen i en lejlighed.

På vejen ned var vi inde og besøge Gigi’s moster og 
nye dejlige hund Luffe.

Omegnen omkrig Ratzeburg er et dejlig område at cykler rundt i, 
her er et billede fra frokost opholdet i Mölln, med de gamle små 
gader med brosten.

I starten af juli havde vi Andrea og Oscar med på 
ferie i Sverige – Överlida.

Formålet med ferien var at løbe Hallands 3-dages 
løb, som er et orienteringsløb, hvor alle kan være 
med. Udfordringen er at terrænet i Sverige er 
meget anderledes for eksempel er en stor sten i 
Danmark 2 x ½ meter, vor den i Sverige er på 
størrelse med et lille hus.

I år var vi mange fra orienteringsklubben der 
boede på Överlida Campingplads.

Her ses Oscar ved pladsens sø.



Sune (Bjarkes stedbror som bor i Bangkok) var vanen tro et smut i Danmark. Vi var til en dejlig frokost i 
Valby hos Dorte (Sunes’mor).

Familien Aaquist var på besøg og de fik klemt et besøg ind gården (hos Gigi’s forældre).

Ann, Henrik, Bjarke, Karen og Torben hygger sig på terrassen medens Caroline og Gigi arbejder ”hårdt” med 
hestene. 

De var en tur i Gribskov og op langs Solbjergengsø på vejen hjem, hvor der både var gæslinger og ællinger.

På billede ses Caroline i ”kamp” med ”Lille Morten”, de blev til sidst enig om vejen og tempoet. 



Midt i august havde vi lejet et dejligt sommerhus i 
Sverige, af en af Gigi’s kollegaer, ved Olufström –

ca. 3 timers kørsel fra Bagsværd.

Vi havde lange gode lange cykel og vandre turer, vejret 
var ikke helt med os. Men vi stod tidligt op og tog af 
sted fra morgenstunden, hvilket var nødvendigt for 
hver dag kom regnen først på eftermiddagen. 

Det var en dejlig uge uden forstyrrelse af TV og 
internet. 

Vi nåede lige at holde en sommerfest med deltagelse fra familien der bor langt ude i det fremmede, dagen inden du 
skulle nå flyet til Kina.
Desuden deltog Astrid, Flemming, Thea og Naja, Torben, Charlotte og Louise, vi savnede Martin.
Heldigvis var det en af sommerens dejlige lune aftener.

Sidst på sommeren var vi med til Dorthe og Made’s Søgang (som er en gå/vandre tur med dertil hørende 
opgaver rundt i lokalområdet).

På billede ses vinderholdet.

Dorthe og Made kan godt nok finde på 
mange besværlige spørgsmål, men det 
hjælper lidt når man også benytter 
fortiden - tager udgangspunkt i den 
historie de mennesker der ligger på 
kirkegården har ”deltaget” i. 



Karen 70 år

I år holdt Karen også 70-års fødselsdag, hjemme på gården.

Vi var inviteret til frokost kl. 13.00 Der kom gæster fra Tyskland, Sønderjylland, Lolland samt Sjælland,
(i alt 4 ”lande”).

Denne dag viste vejret sig fra sin pæne side, der var strålende solskin som en af de få dage i november, 
hvor heldig kan man være.

Starten af november blev travl, for første var det denne fødselsdag, dagen efter blev Jættemilen afholdt 
(orienteringsløb med meget lange baner), hvor Bjarke havde lavet banerne, samme dag skulle vi også helst nå 
Torben’s (Wind) 50 års fødselsdag.

Vanen tro har vi også været til dans igen i år, gennem Hareskov skiklub, som foregår 9 torsdag i løbet af 
efteråret.

I år fik vi ”lokket” Dorthe og Made med, vi havde nogle sjove timer sammen.

Dette er blot nogle få udpluk af vore oplevelser med venner og familie, vi har desværre ikke billeder af 
alle de dejlige stunder vi har haft med jer alle.

Vi kan for eksempel nævne af vi har haft biograf turer og middage med mange af jer som vi ikke ville 
undvære.

Vi har desværre ikke nået at besøge alle i år, men det håber vi at vi når næste år.

Gældelig jul fra
Gigi & Bjarke


