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Kære venner,
nu tar vi på ferie og er væk en måned, den svenske skærgård som så ofte 
før. Denne gang i vort nye skib Lydia.
Vi glæder os meget ikke mindst ovenpå det glædelige resultat af de 
seneste helt nye undersøgelser af Stina: ingen problemer.
Gitte er tre uger på sprogskole i Spanien.

Måske hører I fra os undervejs, men det bliver altså på denne discount 
facon. Hvis I skulle have noget i gerne vil fortælle os, så vil vi 
lejlighedsvis checke vore e-mail, men på en specielt designet adresse, 
der skulle være befriet for spam.

Adressen er
                            andersmadsen@e-box.dk

og mail kommer kun frem hvis der i emnefeltet (subject field) 
forekommer 
ordet "sommer", eventuelt blandt andre.

Hilsen Anders og Stina.

 Sun, 29 Jun 2003 18:15:25 +0200

Rigtig god ferie. Vi er også (snart) væk. Til slutningen af måneden. Vi ses
denne 'sommer sommer sommer i Karlshamn'!
Mange kærlige hilsener
Niels

Sun, 29 Jun 2003 20:06:46 +0200

Hej Anders og Stina,



Det var meget fint at høre fra jer! Vi har mange nyheder at fortælle. For 
eksempel at vinu har fire børnebørn og en femte i vente (Noe's med 
Mette!!). Vi har ikke været så gode til gæstevenskaber. Ulla har været 
meget træt, og har nu en mulig cancer, som de skal se nærmere på om en 
uges tid. De sagde, at det var godartet hudcancer, men den har alligevel 
været lidt uforudsigelig og sejlivet. Vi har sat sommerhuset i Nordjylland 
til salg og købt et skønt hus ved havet i Jammerlands bugt mellem Asnæs 
og Reersø (Storebælt). Men der kommer I jo ikke lige forbi. Jeg glæder 
mig helt ærligt til at se jer, og det er skønt at høre, at der er gode nyheder
med Stina, som vi tit har tænkt på. Fedt, Stina!

Ha' en dejlig sommer!

Hilsen,

Tage

 Mon, 30 Jun 2003 21:30:42 +0200

Kære Stina og Anders,
 
Tak for jeres feriemail og ikke mindst for den gode nyhed om Stina - 
dejligt! Måske ses vi i skærgården - og ellers når I er hjemme igen.
 
Masser af kærlige hilsener fra 
 
Bette og Lars.

Fri, 4 Jul 2003 12:35:34 +0200

Hej Anders og Stina
 
Det lyder godt med Stina, det er en bedre måde at holde sommer på end 
sidste år. Håber i får en god tur.
Jeg og børnene har tænkt os at tage på telttur til Sverige når vi koommer 
hjem fra sommerhuset om en fjorten dages tid. 
Vi har snakket om at det kunne være morsomt at mødes med jer på jeres 
skærgårdsø hvis det er muligt. Det kunne i givet fald blive omkring den 
25 - 26 juli. lidt fra eller til. hvis det kan passe jer kan i jo lige sende en 
mail. Ellers må i have en god sommer.



Kærlig hilsen Jens

Sat, 5 Jul 2003 01:05:26 +0200

Kære Stina og Anders

Undskyld - jeg kom vist ved en feljtagelse til at trykke på send knappen
uden at have skrevet noget....

Herligt at høre at I er nåede godt frem. Men det må have været en lang 
nat.

Her går det godt. Jazzfestivalen er startet i dag og vi har været på en
grande tour. Ved åbningen på Rådhuspladsen regnede det i spandevis. 
Men festligt var det. Her til aften har vi hørt nordisk jazz i Glassalen i
Tivoli. Og meget mere.

Trine har hjulpet Gitte med at pakke og det ser meget checket ud. Hun 
glæder sig.

Pernille kom flyvende hjem i onsdags. Det var rigtig dejligt at se hende.
Hun havde ellers satset på strandliv i et par dage - men sådan skal det
åbenbart ikke være lige nu. De lover bedre vejr om nogle dage. I dag kom
hendes sambo Mathias med morgen toget. Vi har mødtes flere gange i 
byen. De er i fuld gang med at opleve festivalen.

Jørgensen har ordnet de fire stuedøre mod syd. Det var vist i sidste 
øjeblik og vi håber at de tørre ud - men vi har brug for lidt solskin. Nu 
har de fået olie og så venter han en uges tid med at male dem. Det går 
fremad og her ender med at blive så fint!
Jeg har i dag betalt H.A.Byg 3.500 kr. for Gittes vindue. Til 
sammenligning har jeg afregnet med Jørgensen for 85 timer + diverse. I 
alt 8.500. Det er et scoop at han hjælper os med at få ordnet alt det 
"sure". Nu bliver det spændende at se hvor meget han når inden I er 
hjemme igen.

Hav det nu rigtig godt og nyd hinanden og alt omkring jer.

kærligst
Bent og Charlotte



Öckerö

Käre sommervenner,
når de nu har et IT-kontor på den förste den bedste skärgårdsö, 
oprettet for EU-midler så skal I lige ha en kort hilsen: Vi sejlede til 
skärgårdeni et sträk på grund af vejrudsigterne, hele natten. Og selv 
om vi havde gode grunde så spörger man alligevel undervejs sig selv: 
hvorfor gör vi dette. Bagefter er man trät og tilfreds, "vi gjorde det".
Nu nyder vi frugterne af strabadserne her er helt vidunderligt, 
medregnet et helt dögns totalt regnvejr. Og i dag skinner solen og vi 
har fået laks og rejer (og öl og snaps) og har det ekstra godt fordi vi 
kan skrive og fortälle om det til nogen, som vil gläde sig på vores 
vegne og slet ikke väre misundelige, selv om de har go grund til det.

Tak for de hilsner vi allerede har fået, det er faktisk skönt.

Hilsen Anders og Stina.

Kungshamn.
Käre alle,
det er nemt at finde internetmuligheer i Sverige!
Vi stortrives med udmattende spadsereture i land.
Og kvikkes op af lidt drama: i går måtte vi kappe storfaldet (det tov 
som holder storsejlet oppe) som havde sat sig fast. Et enkelt sving 
med kniven og 700 kr.
Sverige er dejligt. Köbte böger på det lokale bibliotek for en 5-er. Jeg
får nästen tårer i öjnene ved dette fyrtårn for velfärdsstaten og gruer

 Sun, 6 Jul 2003 10:38:44 +0200

Misundelige - det er ikke ordet - men glæder sig på jeres vegne? Jo, også 
det!! Så blive bare ved med at nyde det. 

Vi regner med at komme til skærgården med Preben og Lotte Fischer i 
månedskfite-weekend'en. Måske - forhåbentlig - ses vi.

Mange kærlige hilsener,

Bette og Lars



for hvad der venter os.
Sverige er også komisk, når der er vrede läserbreve som harcellerer 
over at der er billeder i avisen af Göran Persson i en robåd UDEN 
REDNINGSVEST
!!!

Men vi fortsätter med as passe på os selv.

Anders

Tue, 8 Jul 2003 15:32:57 +0200

Hej Anders,

JEG VED IKKE, OM I FÅR SVAR. MEN DET ER DEJLIGT AT HØRE
FRA JER. BLIV VED!

VI HAR DET GODT. ULLA ER BLEVET OPERERET, OG DET GIK 
GODT.

MANGE HILSNER,

TAGE OG ULLA

Kære Stina og Anders
 
Her går det stødt og roligt fremad med Jørgensens malerarbejde. Som I 
forhåbentligt kan se på billedet, er jeres dører blevet rigtig flotte. Dørene
til jeres arbejdsværelse får 2.gang maling i morgen. Der er blevet påsat 
stållister på alle underkarme. Det er bare så flot. Vi tror nok han 
fortsætter med resten af jeres dører. Det har overrumplet ham lidt at der 
var så mange. Han havde overset dem i stuen mod øst. Men han er sej....
Om ca. to uger regner han med at ham og svoger Lars begynder at male 
huset. Det med terrassen kommer til sidst. 
Vi har jo også haft besøg af en havearkitekt. Spændende. Det er nogle 
ting vi skal snakke sammen om når I kommer hjem. Men helt sikkert er 
det, at de to store bede ryger. Det vil skal diskutere er belægningen. Både
havearkitekten og Jørgensen mener at marmor stenene ikke skal lægges 
igen. De er for tynde og knækker for let. Der er forslag om 14 x 14 
betonfliser afbrudt af chassé sten. Men det er det vi skal snakke om....
 



Her er det blevet højsommer i dag og vejrudsigterne lover høje 
temperaturer den næste uge. Vi øver os flittigt for vi skal i gang med 
indspilninger med Thommy næste mandag. Forhåbentlig en ny trio CD.
 
Håber at I har det pragtfuldt og nyder livet!
 
kærlige hilsner fra
Bent og Charlotte

nu er det sommer!!!!
kom dette frem ??
hilsener Lise o Bent

Kære farfar og be(d)ste Stina
Tak for alle jeres mails. Dejligt at høre fra jer og at I stortrives
og alt. Her går det osse dejligst. Vi har dog døjet med influenza /
forkøelse på skift i 1 1/2 uge, men har det godt igen. jakob har
arbejdet 12 timer på en projekt og tjent nogle gode penge, mens Blob
og jeg hyggede os på Charlottenlund badeanstalt..........ups nu
vågner Blob......Så, nu siddder hun her og vågner og kigger på
bogstaverne og siger hvad jeg ska´ skrive:
"Jeg har det godt. far har dyppet mine tær´ i øresund da de badede
ude hos jer i dag. jeg kan godt lide at kigge på vand og snakke
samtidig. nu er jeg træt af al den havluft og i går var jeg nemlig
osse til fest. Det var sjovt og så sad jeg bare og gloede på alle
menneskerne. Nu gider jeg ikke sidde og skrive på computer mæ mor.
Knus og savl fra Blob"

Hej igen
Har I Agnes telefonnummer, for så ville vi lige koordinere noget med
Gittes ankomst.

masser af hilsner og knus herfra til jer begge
Jakob og Pernille
--

Hej Anders
Jeg er ikke så god til det med telefoner, men  vores tur til Sverige bliver 
ikke til noget håber vi snartt  ses.
Kærlig hilsen Jens



Käre alle,
nu er vi begyndt turen tilbage efter to uger på Torkels ö (Lilla 
Hamburgö).

Vi nåede også at få besög af Troels og hans käreste Rikke og ikke 
mindst hendes to börn på 4 og 7. Det var en glimrende 
bedsteforäldreträning som vi synes gik rigtig godt. Börn elsker at 
hoppe rundt på en klippeö, og det eneste man behöver er at läre 
foräldrene at kigge en anden vej, når de tar
de lange gemsehop. Sikken balance !. 
Lange stille aftener med solnedgang og grillet fisk og det lille 
lokalsamfund (bestående af skiftende sommergäster) som kommer 
ned til broen enten for at tage en aftentur i deres lille båd (som hörer 
til lejemålet) eller blot nyde havnestämningen. Man siger god dag til 
folk, lärer dem lidt at kende spiser et par måltider sammen med dem 
og siger farvel og tak. Og der er mange der er gode til at diske op 
med fortällinger, også når de ikke sidder på lyvebänken, en sådan 
har öen naturlligvis også. Isär Torkel der har väret rundt i hele 
verden, herunder den svenske rigsdag, og de fleste af dem har vi ikke
hört för, og dem vi har hört för er ikke blevet ändret. Der fortälles i 
övrigt mange historier om nordmänd her på lag.
Og andre fiduser: Lille Lasse som har väret i militäret og nu kan 
fortälle os om mange nedlagte betonkajer, som ikke bruges militärt 
längre. Imens sidder hans kone Eva med himmelvendte öjne, indtil 
hun ikke kan holde sig längere og udbryder: "skal de da bare ligge 
ved betonkajer, hvad med naturhavnene ?". Hvad det antyder om 
historier hun har hört för fandt vi ikke ud af.

Hjemturen vil sikkert tage os en uges tid, i ro og mag, men vi synes
allerede at vi har alt hvad vi har brug for, endda uden at skulle hjem 
og hvile ud efter ferien.

Gitte kommer hjem fra sprogskolen på lördag, hun har haft det godt,
har vi hört fra hende.

Tak for hilsnerne og hilse fra Anders og Stina.

Kære Stina og Anders.
Tak for jeres sommerhilsner, som vi har hygget os bravt ved.

Idag er det vores tur til ferie. Vi tager til Rørvig i aften og starter



ferie. Vi er glade for at vores unger med påhæng har lyst til at dele ferie
med os, så vi ser frem til et par uger med børn on and off, afhængig af
hvordan de kan få fri fra deres forskellige jobs.

Vi har skrækkelig mange planer for vores førse halvanden uge i Rørvig - 
vi
skal bl.a. ha' sat sving i en tilbygning. Vi har konstateret, efter 8 år,
at vi er tilfredse med stedet og har brug for lidt mere plads end de 47 m2
vi klemmer os sammen på. Nu har Anne fået en kæreste, dvs vi er 6, der 
skal
bruge ilt og det er der ikk efor meget af. Og jeg kan regne ud, at vi må
være nogen af de sidste, der endnu ikke er blevet bedsteforældre, så det 
kan
jo komme før vi ved af det og så skal der også være plads til DET.( Jakob
og
Christina ser dog fortsat ret barnløse ud.)

Vi skal også ha' et par runder golf med vores 6 golfvenner, der vil
voldgæste os et par dage i næste uge . For at få plads til det tabernakel
smider vi naboen hjem en uges tid (det er farmor) og rykker over i hendes
hus.

Jeg (ikke Torben) satser også på en daglig strandtur med god
badning....måske bliver der også til en time i liggestolen. Jeg medbringer
Krag, bind 2. Jeg har henover foråret nydt bind 1 og er helt enig med dig
,
Anders, det er et voldsomt godt skrift. Alle de ting man hørte "de voksne"
tale om, da man var barn, kan man pludselig sætte i en sammenhæng og 
få den
historisk rigtige forklaring på. Specielt har fremstillingen af
socialdemokratiets holdning under besættelsen givet mig stof til 
eftertanke.
Egentlig var jeg ret harmfuld over deres lunkne dobbeltholdning, da jeg 
sad
og læst det.

Jakob holder fødselsdag et par gange i næste uge - "rigtig" fødselsdag og
så
den dag gæsterne kan komme. Sådan er det at ha' fødselsdag midt i ferien
-
så må man jo holde sin fest, når folk kan for deres ferieplaner...

I uge 32 håber vi på en rolig uge på Bornholm med få sociale aktiviteter.



Anne tager med hele ugen. Jakob har måtte melde fra på grund af 
arbejde!
Livets alvor har holdt sit indtog for barnet ...(eller også er man lidt
benovet over ikke at kunne undværes i det nye job....). På Bornholm 
regner
vi med 2 runder golf (3, hvis det står til Torben og Anne). Min dagsorden
er
afslapning, læsning, vandring, badning, tegning og så en god middag 
med en
venlig flaske vin til og aftenkaffen på klipperne...

Nu skal jeg altså videre med min ferie.
Må medbør følge jer på jeres tur hjemad....Og på gensyn i september. 
Jeg ser
meget frem til årets sejltur og Torben er gået i træning for at overvinde
sit båd-traume: at komme helskindet og tørskoet til og fra borde.

kærlig hilsen
Torben og Birgit

Kæreste jer 2 ,nu er jeg kommet hjem fra Cuba og Mexico efter en 
fuldstændig
fantastisk, spændende ,dejlig ,vellyket tur som jeg glæder mig til at
fortælle jer om . Jeg ved godt at I nu er taget afsted deroppe fra øen. Jeg
er rigtig ærgelig over at vi ikke fik tid sammen ,jeg eeelsker at være oppe
på øen sammen med jer.!!!!men det blev simpelt for meget hvis jeg skulle
være taget derop lige da jeg kom tilbage ( i søndags ) jeg er rundtosset
bl.a. også p.gr.a. jetlag som jeg stadig kæmper med. Jeg glæder mig til at
se jer ,når i kommer tilbage ,så hav en dejlig hjemfart og på glædeligt
gensyn. Det lyder i øvrigt som om I også har haft en god tid deroppe .
Stort knus og kram til jer begge fra mig Sara

Tue, 22 Jul 2003 21:55:34 +0200

tak for jeres lange trevlige brev. god tur hjem! vi ses vel snart heroppe
kran Lise o Bent

Thu, 24 Jul 2003 00:08:34 +0200



Kære Stina og Anders

Herligt at høre nyt om jeres sommerdage. Her er smukt og dejligt og 
vandet har i dagevis været ganske fortryllende. Mange kajakture m.m. 
Efter stille formiddage bruger vi resten af dagen til at arbejde med vores 
musik. De sidste to dage har vi tilladt os at lave nogle indspilninger i 
jeres stue.
Lyden er nemlig så god der. Håber at det er i orden! "Recorded in 
Seaside Studio"...

Jørgensen har foreløbigt malet 15 dører og vinduer. Det er bare så flot. 
Han er desværre ude i en ægteskabelig krise og har det ikke godt. Derfor 
har han ikke været her sidste weekend. Han havde satset på at få jeres 
sidste 6 døre slebet og malet inden I kom hjem.
Han kommer fredag, lørdag og søndag (forhåbentlig) og så må vi se hvor
langt han når. Den oprindelige plan har været at han i den sidste uge af 
juli sammen med sin svoger skal male huset. Vi får se.

Vi glæder os til at se og høre historier fra Gitte på lørdag. Søndag tager
vi til Jylland. Først en overnatning hos Lars og Inger på Mols og så 
videre til Pierre og Irene Blokhus . Er hjemme onsdag (30/7) aften hvor 
Merete og Christian fra Geneve kommer på besøg. De bliver til lørdag.

9. - 23. august rejser vi til Andalusien i vores komponist fornenings nye
refugium. Det glæder vi os super meget til.

mange kærlige hilsner fra
Bent og Charlotte

Thu, 24 Jul 2003 20:55:14 +0200

Kære Anders og Stina,

Hvor er det spændende at følge med i jeres rejseoplevelser. I burde
virkelig sende jeres beskrivelser til Politiken. Jeres beskrivelser kan
nemt konkurrere med de artikler de ellers bringer.

For Annette og mig har ferien været optaget af Mettes og Caspers
nedkomst med verdens klogeste, sødeste og smukkeste dreng der skal 
hedde Carl. Det har været en meget stor oplevelse for os alle sammen, og
alle har det godt efter en drøj fødsel.



Herudover har vi brugt sommeren på at indtage Bornholm og vort nye
"gamle" sommerhus på Dueodde. Det har været herligt. Huset ser ud til 
at være sundt og godt og vejret har vi jo ikke kunnet klage over. Inden det
hele gik i fødsel havde vi besøg af Ida og Casper med kærester. De
godkendte også huset og vi havde nogle herlige dage sammen på 58 m2. 
Det var helt fint.

På fredag i næste uge tager vi hjem igen efter en rigtig dejlig sommer.

De bedste Bornholmer hilsner
Annette & Michael

Ps Vi glæder os til næste gang vi mødes med Tårbæk vennerne.

Wed, 30 Jul 2003 18:49:10 +0200

Nu är vi hemma(hjemme)

Det har varit en hektisk sommar tillsammans med våra grannar i norr. 
Det är ju som sagt lite svårt
at få sova när pipen sätter till.

Tackar för samvaron, och turen hem gick bra båtledes. Fy för den lede!!!
Bilvägen had det blivit
treog halvfems og halvfjärs!!!!!!!!!!!!!!!!'

Hopas att ni har haft det gott!!!!!!!!!!!!!!!! Jag hade hoppats att ni
skulle komma till Fjällbacka under turen med de goa
töserna.

Nu gäller följande: Vinter kommer så smått och de danske goa vännerna 
kommer
att få ett besög
under hösten og innen jul

Hold om varann Njut av livet Hör vågornas brus.

Följande bör sjungas i goda vänners lag:



Full idag och full i morgon
Jag skall aldrig bättra mig
Jag skall aldrig bliva nykter
Jag skall aldrig säga nej

På min gravsten. Ska det skrivas
ja det skall ristas på latin
Att härunder vilar stoftet
av ett jävla fyllesvin.

Håll till godo FOLKS

We both LOVE you ALL

Lasse og Bodil

Kære alle,
Så er vi hjemme igen. Tirsdag aften kl 21.45 lagde vi til i Tårbæk 
Havn til en
stor modtagelseskomite af børn og svigerbørn (og "børnebørn"), som
havde lavet middag til os derhjemme. Meget herligt. 

Vi fortsatte med at bruge kræfterne på lange ture på 
åndedrætsberøvende (,) skønne øer. På en af disse ture fik vi besked 
om at Tina er gravid.

Hjemturen gik godt og hurtigt fordi vi kunne tage strækningen fra 
Varberg hjem i et hug. Vi nåede også en rigtig storm,
hvor vi måtte smide alle sejl og lægge os i læ af den nærmeste lille ø.
Det var hardt men essentielt uproblematisk. Og lidt spændende. Vi 
takker for de mange responser vi har fået undervejs, det var været 
sjovt at høre om gode ferier og ferielæsning.

Nu bliver denne postkasse nedlagt. så fremover gælder vores 
sædvanlige adresser:

             am@ruc.dk       stf@erg.dk

Hilsen Anders og Stina.

mailto:stf@erg.dk
mailto:am@ruc.dk


Hej Anders og Stina,

Tusind tak for de mange gode og sjove breve. Vi er lige kommet hjem fra 
ferie i vores nye sommerhus i Jammerland Bugt(!). For cirka 10 dage 
siden fik Ulla besked fra Rigshospitalet om, at hendes svedkirtelkræft 
ikke havde spredt sig (ikke noget på røntgenbilledet og ikke noget i 
blodprøverne). Som I nok kan forestille jer, gik det meste af vores energi 
med at vente på dette svar og med at komme til hægterne bagefter (selv 
om svaret jo var positivt, hvilket vi selvsagt er lykkelige for). Nu er vi så 
tilbage i den almindelige dont. Vi synes, at ferien var for kort. Vi kunne 
godt bruge en måned til. 

Selv om vores handlinger siger det modsatte, kunne vi rigtig godt tænke 
os at se jer snart....

Mange knus fra Ulla og Tage

Kære Stina og Anders,

Det var dejligt at følge med i jeres sommertur - og  velkommen hjem.
Beklager vi ikke deltog i velkomstkomiteen, men vi er netop i  aftes
hjemkommet fra nøjagtig de samme farvende og øer, som I besøgte, bl.a.
sejlede vi den pragtfulde tur gennem Hamburgsund (og spiste frokost hos
Hjalmar)  forleden, sammen med Lotte og Preben Fischer i 'Pingvin*, 
altså
jeres nye  'børnebørn's morfar og sted-mormor! Small World.

Vi glæder os til at møde jer på havnen  snart.

Mange kærlige hilsener fra Bette og  Lars.
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