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Ørredbækgaard, 1. januar 2016 

Kære familie og venner 

2015 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Båring-banden. Vi havde gerne været foruden at 

skulle til begravelse midt i marts - men morfar havde kæmpet længe og rigeligt, og det var godt for ham at 

komme videre, selv om det ind imellem var svært at forstå, at lægerne ikke kunne gøre mere og gøre 

morfar rask. Vi tog en smuk afsked på en fin forårsdag - Valdemar akkompagnerede på orgel, Vitus på 

trompet, og Christiane læste sit afskedsbrev op med mormor ved sin side. I august måtte vi på den igen - 

denne gang sagde vi farvel til oldemor, der havde levet et langt og fantastisk liv. Smukt så det ud, da de 

seks oldedrenge bar kisten ud. Mormor har holdt jul sammen med os - en stille og rolig jul, hvor der også 

var tid og rum til at fælde en lille tåre et par gange. Vi var kun fem til at dele anden og flæskestegen -  

Valdemar og Vitus var ikke til megen hjælp i den forbindelse, for de rejste d. 20. december til et CISV Youth 

Meeting i Rio de Janeiro frem til d. 11. januar. I sommer var vi værtsfamilie for en brasiliansk delegation, 

der skulle på Step Up Camp i Odder, og da forældrene skrev "If you ever come to Brazil, you are 

welcome….", gik der ikke lang tid, før det var planlagt, at 

Valdemar og Vitus fik en uge ekstra på den sydlige 

sommervarme halvkugle. De har slået deres folder 3 dage i 

hovedstaden Brasilia, har holdt juleaften i et beach house ud for 

São Paulo (spillet fodbold på stranden, stukket sugerør i 

tropefrugter og brugt næsten nok solcreme) og set São Paulo 

inden de mødtes med de øvrige deltagere på campsite i Rio 3. 

juledag. 25 deltagere fra ti lande har bl.a. fejret (alkoholfrit) 

nytår i deres seks respektive tidzoner fra Japan til Costa Rica. 

Seje verdensborger-drenge som vi er vildt stolte af!  

Et af årets helt store oplevelser var uden tvivl vores 

sommerferie på Bornholm. Farmor og farfar havde inviteret 

hele familien en uge på Søllingsgaard i Svaneke, og vi var ikke 

sene til at booke en ekstra uge derovre. Vejret var ikke 

specielt sommerligt, og solskinsøen levede ikke helt op til sit 

navn, men det var fantastisk oplevelsesvejr, og efter en solid 

gang googling blev et 14-dages oplevelsesprogram (med 

ungernes betegnelse "mor-ferie") hurtigt sat sammen. 5-6 

koncerter, et utal af smukke vandreture/naturoplevelser, 

hovedspring fra klipperne med Sune, badevand uden vand-, brandmænd & krabber og ikke mindst ture 

med naturguiderne står stærkt på nethinderne - og så lige den sidste dag med Tovbanen.dk, hvor mange 

grænser blev overskredet. Farmor og farfar snakker allerede om en gentagelse i 2017 på en europæisk 

destination - vi rydder gerne kalenderen og vil nyde at være sammen med storfamilien igen. 

Christiane (11) er for måske sidste år den mindste i familien. Det er meget 

realistisk, at hun overhaler Hannibal og/eller mig i 2016 - der er fart på! Hun 

er meget bekymret over, at hun nu er i største størrelse tøj i H&M, som er 

leverandør til yndlingstøjet i klædeskabet. Christiane går i 5. klasse og er 

startet i byens ungdomsklub Pluto. Hun elsker at gå til ridning med 

bedsteveninden Emma og at være sammen med pigerne fra klassen efter 

skoletid. Christiane er kommet på buskort-ordningen i familien, som 

betyder, at penge til buskort udbetales med lommepengene, og hvis man 

http://www.cisv.dk/
https://www.facebook.com/rikkeje/media_set?set=a.10152930055261850.628121849&type=3
http://billeder.juelenemaerke.dk/#!album-91
http://billeder.juelenemaerke.dk/#!album-90
http://tovbanen.dk/
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cykler, sparer man buskortet. Her i den mørke tid bliver Christiane sat af om 

morgenen, når jeg kører på arbejde, og hvis vejret er til det, går hun tit de ca. 

2 km hjem fra skole. Det er en frisk tur - og skæpper på bankkontoen. 

Christiane og Emma hygger sig med deres YouTube kanal med Slikmonstrene, 

og Christianes "sceneskræk" forsvinder som dug for solen, når man 

"skærmes" for publikum. CISV er ved at gå i blodet på Christiane - hun var igen 

i år på CFA camp i efterårsferien og havde i december veninden Olga fra Valby 

på besøg. Hun glæder sig nu helt vildt til sit første CISV-eventyr på Børneby i 

Mississippi, USA, når sommerferien starter. Christiane drømmer om et få 

walk-in-closet når Valdemar flytter hjemmefra - hun har en teori om, at 

Hannibal flytter værelse, og at Rasmus laver hul i væggen. Dream on…  

Hannibal (12) startede i 7. klasse på Nørre Aaby Realskole og er faldet rigtig godt til på sin nye skole. Han 

nyder især tirsdage, hvor han kan sove lidt længere - der er nemlig Præst på 

skemaet. Hannibal skal konfirmeres Bededag og holder stor fest lørdag d. 23. april. 

I løbet af de næste par måneder vil han i den anledning blive tvunget ud af 

Minecraft's favntag for at være med i planlægningen. Hannibal har netop 

overtaget oldemors elevationsseng, så nu kommer det for alvor til at høre til 

sjældenhederne, at computeren står på skrivebordet. Hannibal har opdateret sin 

ugeplan på døren, og ved lørdag står der "Rydde op" - vi er fristede til at skifte 

hans tusch ud med en permanent marker… Hannibal har fået installeret 

togskinner i over- og undermund - en proces der forventes at vare to år. Indtil 

videre er det uproblematisk, men kontrollerne hver 6.-8. uge er i Fredericia, så det 

kommer til at blive praktisk, at Hannibals skole er nabo til Nørre Aaby Station. 

Hannibal spiller bas og er fortsat meget glad for musikskolens Junior Big Band. Han 

er også tilmeldt et hørelærehold her henover vinteren - det synes han er hyggeligt 

og sjovt. Vi afventer, at Hannibals "ombygning" er ovre, så vi kan komme i kontakt med det pragteksemplar 

af en ung mand, der venter på verden derinde et sted. 

Vitus (16) er nu halvvejs gennem de tre gymnasieår og lever det søde gymnasieliv! I maj måned var han 

med til at stifte SFU i Middelfart, og knap var Folketingsvalget udskrevet, før Vitus hang i lygtepælene og 

førte valgkamp på gader og stræder. Han er også i formandskabet i 

Middelfart Gymnasiums elevråd, og han er aktiv gymnast på 

ungdomsholdet i Brenderup og som træner i Båring. Vitus arbejder stadig i 

Dagli'Brugsen og sover i øvrigt en del i sofaen om eftermiddagen, hvis han 

ikke er nået helt op på sit værelse efter al den aktivitet - man er vel 

teenager. Vitus' evne til at engagere sig kom også i spil i forsommeren i 

forbindelse med en kampagne fra Ungdommens Røde Kors om ensomme 

unge. Vitus' klasse deltog og 

vandt hovedpræmien: billetter 

til Tinderbox i Odense. Det var 

en kanongod oplevelse for 1.x 

at gå på sommerferie sammen på festivalen. Vitus var 

juniorleder i CISV på årets CFA camp i efterårsferien og har 

ansøgt om at blive JC (Junior Councillor) på en Børneby til 

sommer. Vi havde håbet lidt på, at efter Indien i 2013, Mexico i 

2014 og Brasilien i 2015, kunne Danmark eller Sverige være fint i 

https://www.youtube.com/channel/UCuJWN0Bo2TbqsSXtyJHhl7A/videos
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2016 - og så blev Vitus tildelt en Børneby i Filippinerne. CISV er i sandhed gået verdensborgeren Vitus i 

blodet - han er suppleant til den fynske lokalforenings bestyrelse, men det mest tidkrævende er 

uomtvisteligt hver eneste dag at holde styr på ca. 15 armbånd efter brusebadet. 

Valdemar (18) har i 2015 været igennem sit hidtil mest skelsættende år. I 

Kemi-OL nåede han helt til finalerunden i et til tider hektisk forløb. På 

skiferien i Østrig måtte vi køre ham til lufthavnen i Salzburg for at komme 

hjem til 2. runde, men højdepunktet var nu gallafesten på Middelfart 

Gymnasium midt i 5. runde. Fra toget (forsinket) kom ind på perronen til 

Valdemar efter et bad og omklædning på Middelfart Marina stod med 

champagne i glasset sammen med de smukke unge mennesker i den 

lyserøde isbil, gik der kun imponerende 22 min. Valdemar blev student 

Sct. Hans aftens dag og strålede som en ubekymret sol i hele 

studenterugen. Et langt skolelivs mere eller mindre selvbestaltede 

forventningspres blev i den grad udløst, og denne 100% sorgløse, festlige 

periode i Valdemars liv var en kæmpe oplevelse og forløsning - for os alle. 

Roskilde Festival blev næste 

milepæl, og Valdemar havde forberedt sig godt og nåede vist nok 

28 koncerter. Han og klassekammeraten Thor havde konstrueret et 

tørreskab og tørrede hjemmefra kød, så de ikke kom til at gå ned 

på proteiner. Det er skønt at se den innovative kreativitet, der 

udfolder sig i studentergenerationen. I september blev Valdemar 

(endelig) 18 år og blev fejret behørigt af mange gode folk. Denne 

dag var på flere måder skelsættende - nu måtte han arbejde som 

folkeskolevikar. Det har han gjort i løbet af efteråret og har tjent til sit højskoleophold på Brandbjerg 

Højskole, hvor han starter d. 12. januar - morgenen efter hjemkomsten fra Rio. Kørekortet kom i hus i 

starten af december, og "Båring Skov Taxa"-regnearket til beregning af tilbagebetaling af det fulde beløb er 

udarbejdet - og allerede brugt flittigt. Valdemar og Nicoline er så småt begyndt at se fremad mod 

studenterlivet sammen i Århus til efteråret - Valdemar skal (selvfølgelig…) læse kemi og matematik. 

Rasmus sidder i disse dage og fører dagligt register over medlemmerne i BAMOK. D. 3. januar går 

billetsalget for medlemmer til foreningens 10 års fødselsdagskoncert i pinsen med Barbara Moleko i luften, 

så der skal helst være styr på medlemsregistret, når bestillingerne 

ruller ind. Bestyrelsesarbejdet i BAMOK er hyggeligt og kun i 

forbindelse med årets to koncerter særligt tidskrævende for 

barchefen. I Lokaludvalget er der kommet nye kræfter til de sidste 

par år, men det er fortsat med Rasmus som formand. 

Høringsfrister, dialogmøder o.l. med Middelfart Kommune er en 

fin beskæftigelse for Rasmus, der til stadighed undrer sig over 

politikkers ikke-målbare mål og lignende forvaltningstiltag. Det 

måske mest skelsættende for Rasmus er dog, at han nu gør mig selskab i Christianes klasseforældreråd - 

fordi vi har lovet klassen en reprise i Kragelund i Kristi Himmelfartsweekenden (og det var Rasmus, der for 

en gangs skyld var med til forældremødet denne gang). 

På mit arbejde er vi ikke gået fri af den nye regerings sparekniv på uddannelsesområdet. Som professionel i 

uddannelsessystemet er det trist at være vidne til systemets retorik og lovbehandling. Det bliver hårde år, 

men vi håber at kunne undgå fyringer. En af årets store oplevelser var, da min fantastiske matematikklasse, 

http://www.bamok.dk/
http://baaringnyt.dk/lokaludvalget/
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3.x, deres parallelklasse 3.y, en god og værdsat kollega og Valdemar (på afbud, da en elev var flyttet skole 

kort forinden) var på studietur i Barcelona. Programmet 

var i udstrakt grad studier af Gaudí's anvendelse af 

matematik i sin arkitektur, og jeg havde glædet mig til 

at have elever med siden mit Gaudí-kursus i 2012. 

Kulminationen indtraf i Sagrada Familia, hvor en elev 

spottede, at Matematik-Mor stod og tudede over den 

smukke, bjergtagende matematik. En anden elev 

overvejede kort, om det var blæsten? Det var det ikke. 

Mon ikke det er en af de oplevelser, eleverne husker i 

fremtiden? Jeg tager den med mig. CISV Fyns bestyrelse 

er en lille hyggelig bestyrelse med ca. 4-5 møder om året for Valdemar, Vitus og mig. Vi stod for det 

praktiske, da CFA campen blev afholdt på Den Rytmiske Efterskole i Båring, og til sommer skal vi sende 22 

11-15-årige børn og unge rundt i verden. I 2012 og 2013 sendte Fyn fire ud, så det har været en spændende 

udvikling. Barselsvikariatet som kirkesanger udløb i adventstiden, men alligevel blev det til seks 

vikartjenester rundt omkring i juledagene.  

Hele familien tager i februar på ski i Østrig. Valdemar skal med højskolen på ski i uge 6, og vi andre kører 

ugen efter til Hochkönig, hvor vi har fundet en lejlighed ved pisten i Dienten. På den tomme plads i bilen 

skal Vitus have en klassekammerat med. Helle og Anders med storfamilie og venne-familie er i samme uge i 

Wagrain, så for gammel pistekærligheds skyld finder vi nok på alle at mødes en dag i Wagrain-området og 

har inviteret dem en solskinsdag på Königstour. Til sommer kommer de fleste pas på tur ud i verden. 

Christiane skal på Børneby i USA, mens Vitus er JC i Filippinerne. Hannibal (og jeg) får i konfirmationsgave 

en tur til London af & med mormor, og Valdemar skal på en tre ugers Seminar Camp med CISV i Spanien i 

juli. Rasmus tager på sine daglige ture til Jylland det meste af sommeren, og mormor bliver 70, så på et eller 

andet tidspunkt håber vi, at alle kan mødes på samme tid. 

 

Godt 2016 til alle! Vi håber at se rigtigt mange af jer her og hos jer! 

Christiane, Hannibal, Vitus, Valdemar, Rasmus og Rikke. 

https://www.youtube.com/watch?v=16RIBSsKqaw

