
Årsberetning 2003  
Adventskranse 
Når alle fire lys er tændt 

  de mørket kan forjage, 
  så ved vi året har sig vendt 
  igen mod lyse dage. 
  Det sidste lys vi tænder, 
  fortæller os, at tiden går, 
  og at julen nu vi når. 
Ja så er året ved at være slut, og så dukker minderne op, sikken et dejligt år vi igen har haft, med 
masser af dejlige stunder med jer alle. 
Årets største begivenheder har for mor og mig været : 
Januar Vi tog fri, og tog til karneval på Tenerife, kun mor og jeg. 
Marts Grethe og Carlo kom på besøg her, og vi havde det dejligt, de  havde lejet en lejlighed 

til dem midt i byen. 
April Jeannette og Morten kom på besøg, det er dejligt, at de unge vil bruge deres ferie 
 med os gamle. 
Juni Lars, Dorte, Mathias, Søren, Helle, Sebastian og Christoffer besøgte os. 
10 juni           Vi rejser til DK. 
16. juni        Casper fik studenterhue, det var festligt. 
20 juni           Stor studenterfest. 
 Lars har købt sommerhus i Lalandia, så det har vi stor glæde af, vi kom der flere 

gange i løbet af sommeren. 
 Nauja og Kurt har købt sommerhus ved Marielyst, og de er i fuld gang med at 

modernisere det, så det bliver et luksussommerhus, det er et meget spændende projekt, 
som vi nyder meget. 

9   Aug. Stor sommerfest hos Carlo og Grethe. 35 familiemedlemmer var mødt op. 
10. Aug Vi fik en dejlig julegave af Nauja og Kurt, det var MY Fair Lady som de opførte i 

Hylddalen i Maribo, og det var som sædvanlig en stor oplevelse. 
22. Aug. Ja så blev det tiden til at fejre vort guldbryllup, og det blev en stor fest, vore kære 

børn, havde lagt et stort arbejde i at glæde os gamle, det blev alle tiders dag og aften --
----mange--- mange tak, kære børn. 

25. Aug. Dorte og Lars fødte fik Peter, en dejlig velskabt dreng. 
7. sept.  Per fejrede sin 70 års fødselsdag, med en dejlig fest. 
11. Okt. Nauja, Kurt og Casper kom på besøg i efteråreferien. 
Ja hertil er vi kommet lige nu i skrivende stund. 
4. dec. Vil vi gå i vor danske kirke til ” Syng julen ind ”, og så er vi i julestemning. 
12 dec. Vil vi rejse hjem og fejre julen. 
Vi rejser tidligt i år, fordi Dorte og Lars skal giftes lørdag den 13 dec., og deres dejlige dreng Peter 
skal døbes, og så skal vi til stor fest bagefter, det bliver dejligt. 
24 dec. Juleaften holder vi alle hos Lars, det glæder vi os meget til. 
28. dec. Vi returnerer til Spanien lidt tidligere i år, og vil fejre Nytåreaften h 
Ønskerne for det nye år må være som sidste år ---- at vi alle må få et godt år, uden for megen 
sygdom, og med mange dejlige oplevelser sammen. 
Rigtig glædelig Jul og et godt nytår til jer alle.     Karin og Poul Verner 
 


