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Årets første skiferie gik til Serre Chevalier i Frankrig. Vi 
var sammen med vores gode venner Dorte & Made.

Vi boede sammen i en super og efter fransk standard 
stor lejlighed. Vi hyggede os og lavede mad sammen.

Det er et godt ski område med masser af gode 
nedfarter. Et område vi helt sikkert vil besøge igen.

I påsken var vi med Hareskov skiklub i Tigne. Et 
område som vi har besøgt mange gange. 

Vi havde selskab af Andrea (Bjarkes niece) og 
vores gode venner familien Thejs-Fischer (Torben, 
Charlotte, Martin og Louise). 

Vi boede i en lejlighed sammen med Andrea mens 
familien Thejs-Fischer boede på et Hotel i 
nærheden. Gigi præsterede at bespise os alle flere 
gange i vores lille lejlighed.

Ud over det gode selskab fik vi masser af 
skiundervisningen selvom vejret var dårligt.

Torben, Louise, Charlotte, Martin, Gigi, Andrea



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

Omegnen omkrig Ratzeburg er dejlig at cykler rundt i.

Bjarke var uheldig og falde på sin MTB og brækkede en knogle i håndleddet under en træningstur ved Bagsværd sø. 
Dette betød at vi ikke kunne tage på vore normal orienteringsløbs tur til Sverige.

Uheldet betød også at vi på vores sommer ferie til Korsika 
ikke kunne cykle ture, men måtte ”nøjes” med at vandre. 
Badning skete for Bjarkes vedkomne med hånden i en 
plastik pose og så måtte holde den oven vande.



Korsika er et feriemål som vi bare vender tilbage til igen og igen. Dette er et af vores ynglings rejsemål.



I efteråret skete der mange ting i vore liv. Vi fik  bla. 2 nye familie medlemmer: Rødtot og Pivert.

Pivert

Rødtot



Bjarke har arbejdet siden 1. september  i London mandag til torsdag så det har givet en del rejseri.

Vi giki gang med at få lavet ny carport og indkørsel, men den tidlige vinter gjorde at vi ikke blev færdig i 2010.

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.

I ønskes alle en  
Glædelig Jul

Kærlig Hilsen Gigi & Bjarke


