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Jeg synes den politiske arena bliver mere og mere betændt. Konkrete tiltag for at bedre
tilværelsen for os alle synes vanskelige at få øje på. Til gengæld bruges der oceaner af
penge, tid og kræfter på at kaste mudder på og efter hinanden så det hele efterhånden
ligner en godt mudret andedam. Amerikanerne lider af paranoia efter nine-eleven, derfor
aflures alt og alle. Men det gør alle andre såmænd også, der er bare ikke nogen der vil
indrømme det. Globalt køres der hetz mod konger, præsidenter, ministre, tidligere ministre
skattevæsen, retsvæsen, socialvæsen og alt og alle der har eller har haft den mindste
smule at skulle ha’ sagt, sandheden skal frem! Bliver verden et bedre sted at være af det?
Jeg mener nej!
Unge og gamle. Ældre bliver vi. Det er tungt at tage afsked. Husets mangeårige go’e ven
Bent Brænder, søn af huset vi bor i, nåede ikke længere på livets lange landevej. Genbo
Hans Arvid og bror til Karl Aksel, ålefiskeren, blev efter kort tids sygdom indhentet af
skæbnen. De vil leve videre i vores hukommelse som mennesker der har betydet rigtig
meget for vores liv på Langeland. Æret være begges minde.
Livet skal leves. Vin og gastronomi. Carina og Eilerth, vore rigtig gode svenske venner,
og vi fristedes over en invitation fra Søren Due, vores vinhandler i Svendborg. Flyvetur til
Pisa og derfra bus rundt i og uden for det toscanske landskab. Vinene bød sig til,
Amarone, Brunello, Chianti, forførende dejligt. Landskabet er for øjet hvad vinene er for
ganen. Byer som perler på snor. Pisa, Verona, Garda. Maden var god og rigelig, nåede
dog ikke gastronomiske højder. Ost og skinke fra Parma, en lækkerbisken for kræsne
smagsløg!
Et sted nordpå har længe stået på ønskelisten og vokset sig stærkere og stærkere. Nu
skulle det være. Helleristningerne i Alta. Der er en utrolig fortælleglæde gemt i disse 56000 år gamle tegninger. Videnskabsmænd har for længst fastslået at det drejer sig om
religiøse forestillinger. I vore små hoveder er det meget mere simpelt – graffitimalere! Over
flere hundrede år har der været boplads på stedet . Og hvad har været mere naturligt end
forsøget på at fortælle omverdenen og eftertiden om hvor herligt et liv man har levet? Her
fortælles om jagt og fiskeri. Her fortælles om rensdyrflokke som husdyr. Her fortælles om
bjørne som en trussel mod samfundet. Her fortælles om fester og udflugter. Her fortælles
om skiløb og snesko. Alting handler om at livet leves. Sanseberusende sprudlende
entusiasme.

Beviset på at tredje gang er lykkens gang kom i sommer. Årets musikfestival på
Hesselbjergvej blev afviklet i strålende solskin. Tre dage med forrygende unge musikanter
og sangere. Her er det hele. Avancerede elektroniske kompositioner itonesat for blokfløjte
og pc. Syret. Digte af Michael Thierry udsat for sopran og blokfløjte krydret med
elektronisk playback. Syret. Underfundig og underholdende pianist med rødder i det
sønderjydske. Sjovt. Offentlige kirkekoncerter i fire forskellige kirker med fire forskellige
temaer. Elektronisk, klassisk orgel og accordion, barokmusik for cembalo, klassisk guitar
og blokfløjte. Betagende. At være en del af så sprudlende entusiasme er i den grad
sanseberusende.
Et musikfestival postludium oplevedes af flere såvel løst- som fastboende langelændere. I
samarbejde med Norrlandske Carina og Eilerth introduceredes en svensk specialitet for
deltagerne. Surströmming. Imødeset med spænding og frygt. Eilerths entusiasme i sin
visuelle fremstilling af måden at åbne den famøse dåse på og Carinas overbevisende
fortælling om den lille gærede silds fortræffelighed gjorde at alle spiste med og mange
med ublandet fornøjelse. Næppe til gentagelse men alle blev en smagsoplevelse rigere!
Rejser er vi ikke færdige med. Men vi har truffet en beslutning som vil ændre vores
rejsemønstre. Frankofile er vi. Tanker om køb af bolig i det franske har jævnligt spøgt. Nu
er spøgelset kommet ud af skabet. Stedet hedder Sainte Maxime. Boligen er underetagen
af et enderækkehus med ca 36 kvadratmeter fordelt på køkken/alrum, soverum, kammer
og bad/toilet. En overdækket terrasse samt en flisedækket have med en strimmel græs og
et blomsterbed fuldender dette jordiske paradis. Ejerskabet er fordelt på 8 familier således
at hver familie har boligen i 2 uger af gangen 3-4 gange om året. Vores andel ligger i
forlængelse af Susannes kusine Bente og hendes mand Niels Eriks andel. Det giver stor
flexibilitet og muligheden for at være i Sydfrankrig helt op til 4 uger af gangen, hvilket vi
prøvede her i september måned. Helt vidunderligt og stærkt vanedannende! Desuden var
vi så heldige at Henriette kom på besøg nogle dage som led i vores fælles ”ingen gaver til
jul og fødselsdag” projekt. Det var meget dejligt.
Efteråret bragte sædvanen tro såvel æblehøst som gule ærter med alle vore dejlige
naboer. At der stadig var æbler i haven da vi kom hjem fra Ste. Maxime overraskede os.
Vidunderligt. Vi samlede op og vi plukkede. Vi delte og vi pressede. Fryseren fyldt med
50+ liter ren æblesaft. Vintervitaminer. Gule ærter på Langeland. Efterhånden en årelang
tradition. Dejlige naboer mødte talstærkt op og deltog med udelt fornøjelse. En fornøjelse
som vi holder rigtig meget af og som vi har tænkt os at fortsætte så længe nogen gider
være med…
Vi har verdens dejligste børnebørn. Nu er tvillingerne blevet 10, ganske ufatteligt som
tiden løber. Cecilie og Yasmin er indbegrebet af søskende der elsker og hader hinanden.
De kan enes og lege som de bedste veninder. De kan hygge sig i timevis med lego eller
tegning eller udklædning eller teater eller noget helt andet. Og så kan de i den grad være
hinandens modsætning så gnisterne flyver. Alberte er den stille. Hun er nu 11 år og hun

elsker dyr. Hun var i efterårsferien på Zoo-camp i Zoologisk Have – dyrepasser, en stor
oplevelse rigere! Og Signe er blevet teenager! Mentalt har det stået på længe. Og det kan
slet ikke gå for hurtigt med at blive 14. Hun er begyndt at læse fransk, udfordrende! Og så
bruger hun naturligvis alle de sociale medier for fuld skrue. Man kan som bedsteforældre
ikke helt frasige sig en smule bekymring…

Et Julebrev skal naturligvis slutte med at vi sender alle jer dejlige mennesker som vi
kender i øst og vest og syd og nord ønsket om
en rigtig glædelig jul samt
et lykkebringende og godt nytår.
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