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Året der gik 2006
Af Bente og Karsten Thorborg
Bakkehuset, 18. dec. 2006
Kære familie og venner!
Det er tiden for alle de gode julehilsner. Vi har netop haft en større julekomsammen med vores
bornholmske venne- og bekendtskabskreds. Nogle af dem så Bakkehuset for første gang, så selvom
vi nu har boet her siden sommeren 2005, var der også et element af housewarming i det.

Det har været et noget turbulent år med Bentes afgang fra Højskolen, men det er et overstået
stadium, og vi tænker tilbage på mange gode år dér og glæder os over vores to rare huse herovre,
den vidunderlige bornholmske natur og de mange gode bornholmske venner og bekendte.
I eftermiddags pakkede et par travle flyttemænd 38 af Helles billeder fra vores samling til hendes
80-års udstilling på Kunstcentret Silkeborg Bad. Den åbner 27/1, og jeg funderer på nogle ord at
skulle sige i den anledning. Det er morsomt med den slags opgaver nu hvor vi har tiden til det. I
oktober var vi begge inviteret som gæsteforedragsholdere til Lønne Højskole hos Poul Erik og
Charlotte Søe på et ugeskifteophold om ”den gamle højskole”. Vi holdt hver to foredrag og deltog i
højskolelivet. Det var som at vende tilbage til udgangspunktet, for det var jo Søes der i henholdsvis
1983 og 1985 ansatte os på Uldum Højskole. En del af deltagerne var gamle bekendte fra Uldum
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eller Bornholms Højskole. På vejen ud og hjem besøgte vi familie og venner. En dejlig oplevelse fra
først til sidst. Kort forinden havde vi skålet på vores 40-års bryllupsdag.
Vi bliver tit spurgt om hvordan det er at være blevet pensionister. Jeg må bryde sammen og tilstå, at
vi nyder det. Tænk at vågne op om morgenen og have en lang dag til egen rådighed! Vi læser nogle
af de bøger der har ventet på os. Jeg har for min del bl.a. dyrket de store russere, Thomas Mann og
er pt. i gang med George Eliot: Middlemarch. Og så skriver jeg ind imellem gamle familiebreve ind
på computeren. Bente er anderledes udfarende. Hun holder foredrag i lange baner, spiller
amatørteater, deltager i en litterær læsekreds, er medlem af sognets menighedsråd og af
menighedsrådenes distriksforening, og så har hun i dette efterår været til ugentlige foredrag på
Folkeuniversitetet i Kbh. om Wien. Ja, det er kvinderne der holder kulturlivet oppe. Det har vi ofte
måttet sande i højskolelivet.
Til gengæld er jeg drivkraften, når Zia skal luftes. Vi er på en længere tur hver dag - i dag var vi alle
tre på Dueodde i strålende solskin. Og så en lille lette-ben-tur om aftenen efter tv-avisen. Her til
aften har vi været til en pragtfuld julekoncert i Aakirke.

Ind imellem er vi i Kbh. at besøge pigerne og hjælpe med at passe 3½-årige Alba - vores lille
stjerneskud. Hun er nu også blevet stor nok til at være alene hos os på Bornholm. Det kan klares
med en afleveringsforretning i Ystad. Solveig er travl alenemor med et arbejde som festival- og
kulturkoordinator på ”salaam.dk”. Heldigvis bor Jorge i samme ejendom, og selv om han også har
travlt som restaurantbestyrer på ”Atamé”, aflaster han Solveig med den lille. Hjørdis er AD (art
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director) på ”1508”, et designfirma i Kbh. Også hun har voldsomt travlt, men der bliver dog tid til
kæresteri med vennen også.
Nu i julen samles vi som sædvanlig alle her hos os: Solveig, Jorge, Alba og Hjørdis. Det glæder vi
os til.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår
Jeres Bente og Karsten

