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KÆRE VENNER OG NÆRKONTAKTER!
Så er det tid til en julehilsen som samtidigt bliver min afskedshilsen som ansat i Luthersk
Mission. Jeg afslutter min ansættelse med udgangen af december. Mange tak for forbøn,
hilsner og omsorg i de forgangne måneder – jeg har ikke fået svaret så mange af jer, men
hilsnerne har været til stor opmuntring.

Min julekrybbe fra Tanzania – suppleret med forskellige engle og mus – er kommet frem og står i mit ene stuevindue.

Jeg er taknemmelig for min tid i Cambodja, også selvom der har været svære ting og min
tjeneste blev kortere end forventet. Men jeg vil ikke være det foruden, for jeg tror stadig, at
jeg skulle afsted. Samtidigt må jeg erkende, at nu skal jeg være i Danmark. Turen ud for at
pakke og sige farvel gik som
forventet og fx afsendelse af
storbagage gik bare glat, så den
kom til Voel i løbet af en god
uges tid, så det var rart. Det var
godt at kunne få sagt farvel til
Bong Oun, min hushjælp, og
mange andre venner. Turen har
givet mig en afslutning, som jeg
ellers ville have manglet.
Her er et sidste billede fra min
cambodianske stue af pakning i
kasser og ting, som blev sat til
salg eller givet væk.

Nu er jeg flyttet ind i mit andelshus
i Voel, hvor det meste af huset
allerede

er

renoveret,

men

badeværelset blev der startet på i
onsdags. Det er et dejligt hus og
derfor skal I også have et billede af
min danske stue, hvor der altid er
plads til en gæst eller flere – så kom
gerne på besøg! Voel er et rigtigt
godt sted at bo med gode naboer,
så

det

er

virkelig

en

Guds

velsignelse! Jeg er kommet godt ind
i en bibelkreds i Voel-området.
Samtidigt oplever jeg stadigt, at
Aroskirken stadig er mit åndelige
hjem med en del kendte relationer. Derfor er der også mange køreture ind til Aarhus.
Jobmæssigt er der afklaring for den næste måneds tid, da jeg har fået et vikarjob i Grønland
på Dr. Ingrids hospital i Nuuk i januar. Jeg har altid drømt om at besøge Grønland, så nu vil
jeg benytte mig af muligheden. Jobsøgningen er dog i gang for at finde noget mere vedvarende
fra februar, og jeg har tillid til, at det også falder i hak på rette måde.
Det er dejligt at være i Danmark i juletiden, men også lidt underligt at kunne sætte et ægte
grantræ op i min stue og nyde stearinlys uden at skulle tænke over vifter eller lignende.
Jeg nyder at være kommet med i Aroskoret igen (selvom jeg stadig ikke er glad for
udenadslære…men det skulle vist være godt for en gammel kvinde…). En af de julesange, som
vi har øvet i år er ”It´s about the cross”. Jeg er blevet meget glad for dens understregning af,
at vi ikke kun skal se den lille søde baby idylliseret i staldens krybbe. Men for at julen skal give
mening, må den knyttes sammen med påsken og korset, hvor en linie lyder: ”The beginning of
the story is wonderful and great, but it´s the ending that can save you and that´s why we
celebrate”.

Må I have en velsignet og glædelig jul!
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