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Kære

• Familien: Charlotte (39) er forretningsfører for Asia House, Indiakaj (tidligere Frihavnen
i København, http://www.asiabusinessforum.dk/) — mmm. Wei Wei ’pendler’ mellem
Trørød og Kina: forhandler kontrakter om nye roller i “almindelige” og i TV-serie film, og
for at spille i disse eller p̊a hans teater i Peking. N̊ar han er i Danmark passer han børnene,
ellers passer Charlotte to jobs ! Camilla (11) udvikler sig til en moderne ung dame, foruden
skole-arbejde spiller hun fløjte “og ellers” i Vedbæk Pigegarde, rider pony henne om hjørnet
— og sammen med Caroline (7) er hun vores nærmeste øjenfryd: Caroline opdager verdenen
og fortæller os derom, herligt. Familien tilbringer jul og nyt̊ar i Kina.

Nikolaj (37) er ved Microsoft’s forsknings-center i nærheden af Seattle, oppe i det nord-
vestlige USA. Bodil er i et medicinal-firma ikke langt fra deres hjem. Nikolaj bragte de tre
børn Marianne (10), Katrine (7) og Jakob (5) til Holte i slutningen af Juni, rejste s̊a
rundt i Europa og Israel for at præsentere sin forskning ved flere konferencer. Vi nød s̊a tre
børn i 4 uger ! Nikolaj kom omkring Holte i to dage før han rejste tilbage. Bodil kom en uge
senere, var hos os een, og tog siden børnene med til Jylland. Kari og jeg fik l̊ane Marianne
11 dage i August hvor vi var p̊a vores sædvanlige sted i Sydtyrol : 27 år siden vi var der
første gang. Vi har nu været der o. 20 gange.

• Arbejde: Dines gik p̊a pension per 1ste April. Kunne være blevet til 31te Oktober —
men atmosfæren p̊a DTU er ikke befordrende for det gode humør. Istedet har Dines været
gæsteforsker i Nancy i to måneder p̊a Henri Poincaré universitetet og skrevet og skrevet og
skrevet (hm ! – forsket !). Tre afhandlinger blev det til — publiceres i eet tidskrift og i to
bøger. Dines fuldførte redigeringen af nok en bog; den udkom 12’te Dec. Dines’ arbejde blev
fejret ved et internationalt Festschrift Symposium , 24–25 Sept. i Macau — og med en
bog med titlen: Formal Methods and Hybrid Real-Time Systems, Essays in Honor

of Dines Bjørner and Chaochen Zhou on the Occasion of Their 70th Birthdays.

Kari (64) arbejder med Patchwork & Quilt: har stor, stor glæde derved: gav kurser for tre
hold i August i Ålborg ved det årlige P&Q stævne, og et heldagskursus i Greve i November.
Kari har ofte 6–9 damer hjemme hos os i 4 timer !

• Hus & Have: Årets “højdepunkt”: at kunne “passe” hus og have; uforstyrret af
at skulle p̊a arbejde. Mange nye reoler blev sat op. Kari fik indrettet tre stuer
alene til P&Q. Tusindvis af bøger blev omrokeret. I Kina havde Dines købt tre
par fornemme kinesiske, ialt 6, stole, to sm̊a cedertræs-chatoller og en kinesisk
himmelseng ! 4 stole og sengen, som sofa, st̊ar i vores store stue. Vor 42 år gl.
Grethe Jalk sofa og tilsv. to Børge Mogensen øreklapstole blev ombetrukket af
Rud. Rasmussen (for noget af en formue). Og i haven blev der anlagt en ny 70
cm. høj have-støtte-mur, 35 m. lang, samt et trappeanlæg der i tre ‘kaskader’
bringer os fra terrassen til den store plæne – og retur. Wow !

• Rejser: Kari og Dines (nu 70) kom hjem fra Fjerne Østen 30’te Januar. I Dec. 2006/Januar
2007 var vi 24 dage i Singapore med to 4-5 dages afstikkere til Luang Prabang i Laos og
Saigon i Vietnam: s̊a har vi dækket alle lande i Sydøstasien. Fra 5te Feb. var Kari sammen
i godt to uger med Dines i Østrig – med weekender i Salzkammergut og Wien (med
Staatsoper og Wiener Philhamonikere), og igen i små tre uger i April — da med afstikkere
til Böhmen og Mähren , og sandelig osse 5 dage i London ! Dines var i Marts godt 3 uger
i Kina : 6 forsk. byer. S̊a rigtig hjem kom vi 30’te April. Dines var i Zürich fem første dage
i Juni: forelæsninger, og holdt een uges forelæsninger p̊a Lipari øen, nær Sicilien, i Juli,
og var til Europæiske Akademi-møder i Toledo , Spanien første uge af Sept. Kari var tre
gange i Oslo i Juni og September. Kari og Dines var to uger i Macau med tre een-dages
besøg i Hong Kong . Efter Dines’ 70 årsdag tog vi 5 dage til Istanbul. Hjemkommen derfra
bilede vi til Nancy hvor Kari først blev i to uger for siden at komme tilbage i 9 dage lige før
midten af Dec. I Nov./Dec. var hun to uger i Seattle — at passe børn. Sammen i Frankrig
var vi een lang weekend i Paris og to weekender ellers i Dijon , hhv. Lyon, Beaujolais
og Bourgogne distrikterne. Hjemme igen 17nde Dec.
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