
Kari & Dines Bjørner Julen 2008

Kære

Vi ønsker Jer alle en God Jul og et Godt Nyt̊ar.
2008 var et godt år: Vi har gen-fæstet os p̊a Fredsvej.
Efter planen bliver dette det sidste s̊adanne Julebrev vi skriver og sender. Tiden er kommet og

alderen slig at vi er nødt til at skære drastisk ned p̊a vort porto-budget — s̊a selv julekort blir’ sløjfet.
Men Du/I vil altid være i vores tanker. Beklager — OK, for nogle, en befrielse.

Charlotte’s Familie: Charlotte, Wei Wei, Camilla (12) og Caroline (8) bor 6 km. fra os i et dejligt
hus. C&C g̊ar i Trørød-skolen, 400m’s “g̊agang”. Camilla startede i Vedbækgarden i̊ar. Foreløbigt
spiller hun piccolo-fløjte. Wei Wei er ofte i Kina, indspiller TV-serier og film, og, iblandt, agerer p̊a
sin basis-arbejdsplads: Det statlige, eksperimentelle drama-teater i Peking. Når Kari er hjemme, alts̊a
i Danmark, og Wei Wei er i Kina, henter hun ofte (ugentligt kan det hænde) Caroline fra skolen for et
par time til Ch. kommer hjem. De kommer som regel ugentligt til os for at spise, bare en 2–3 timer
max. Vi nyder at se en familie i udvikling og at se disse to dejlige piger vokse op.

I midten: Sommer i Kina. Wei Wei ved Filmplakater. P̊a fløjene: C&C i Trørød

Nikolaj’s Familie: Nikolaj, Bodil, Marianne (11), Katrine (9) og Jakob (7) bor langt borte, i Wood-
inville, nær Seattle, oppe nordvest p̊a i USA, nær Stillehavet og Canada. Marianne begyndte efter
sommeren p̊a en skole der specialisere sig i “science”, og tar’ skolebus dertil klokken 7:00 ! Hun vandt
et bogkort p̊a US $ 25 for, p̊a sin gl. skole, at kunne recitere de flest af de første cifre af π, nemlig 200 !
Kari var der Oct.24–28 og Nov.5–15 incl. Kosede sig. Nikolaj arbejder i Microsoft’s forskningscenter
og Bodil i et famaceutisk forskningscenter. Dines s̊a dem alle i Feb.: 23–24, små 2 dage, en weekend.
Børnene cirkulerer i hvert sit mere–eller–mindre uafhængige, forunderlige kredsløb, et eller andet sted,
derude i rummet. Kari og Dines er værter, i August 2009, i små 14 dage for Marianne og Camilla
p̊a ophold i vort sædvanlige hotel, Latemar, 1250 meter oppe i de skønne Sydtyrolske bjerge i Italien.
Hver for sig har pigerne været der før med os, men nu sammen, og skal dele eget værelse !

Familien, minus Nikolaj, i Woodinville + Kari i sit “Paradis”

Kari: Kari’s hverdag g̊ar med, nej, ikke at “servicere” husbonden, men ogs̊a med sit patchwork &
quilte arbejde centreret omkring tre dejlige værelser i stueetagen: “butikken” [med herlig knap 4 meter
langt butiks-bord samt masser af hylder med — vel op mod — 1000 stoffer til salg], “lønkammeret”
[hvor man ikke må forstyrre hende i maskin-synings-arbejdet og hvor alle redskaber, n̊ale, sytr̊ade mmm.
opbevares], og “klasseværelset” [som ogs̊a dublerer som een af familiens stuer, godt 23m2, og hvor der
Tirsdage 10–14 ofte kommer 9–11 damer — og snakken g̊ar!]. Kari udstillede i Ny Holte Kirke’s
sogneg̊ard i April/Maj. Hun arbejder nu intenst p̊a ny quilts til den næste udstilling dér: Oct./Nov.
2009. Hun returnerede — fra sin Okt. 24 – Nov. 16 tur til USA’s Vestkyst og Houston (Texas, “det”
store, årlige quilt-show) — med “tusindvis” af ny tekstiler !

Dines: Dagen g̊ar med at læse avisen; besvare og skrive e-post (inkl. omfattende e-post og notat-
skriveri i forb. med Academia Europaea [AE, Europas Akademi for Kunst og Videnskab], Dines er
formand for dets Informatik-sektion); skrivning af nok en bog, samt skrivning/redigering af tidskrifts-
artikler; trisse rundt i haven (klippe græsplæne, fjerne ukrudt); læse bøger (s̊adan 1
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og krimier) — netop nu læser Dines Jakob Knudsen’s Angst og Bæven; iblandt kikke p̊a TV (krimier,
sjældent TV-avis); kysse Kari (ofte; flere gange dagligt); etc. Dines’ “forretningsrejser” gik i April
godt 3 dage til Heidelberg (AE, besøg hos Dines’ bogforlægger, og sammen med gl. venner); små 3
dage i London i Juni (AE, middag med kusine Lise); knap 5, men skønne dage i Minho, nordlige del
af Portugal (PhD forelæsninger); fulgt den flg. uge af tre korte dage i London (lille konference, køb af
masser af bøger) fulgt af 4 korte dage i Liverpool (AE). “Sidste” forretningsrejser i̊ar var til
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Graz, i Østrig, 24 Okt. - 15 Dec. (17 fulde dage med PhD forelæsninger: hver morgen 90 min., hver
eftermiddag 2 timer; i week-ender bilture ud i de Steirmarkske vindistrikter, slotte, klostre, herlige
kroer), afbrudt af en uges rejse til Japan (Tokyo og Kanazawa — med tekstil-indkøb til Kari); Kari
mødte Dines i Wien hjem fra Japan og vi havde 2 uger mere i Graz, Wien og Østrig.

Fredsvej 11: 19 Oktober blev vort drivhus færdigt, og i slutn. af Sept. en solid beton-trappe fra
haven op og ud i skoven. Års rekonstruktion af haven er nu til ende. Dines er ‘jublende’ glad og
inspirer dagligt “sin park”. Drivhuset er ikke rigtig s̊adan til tomater og deslige. Snarere, men tiden vil
vise, til opbevaring af æbler, grill, have-redskaber og møbler om vinteren og v̊ars̊aning og løgplanter
om foraaret osv. og til cocktails, the og vinsmagning p̊a v̊ar og høst, og om sommeren n̊ar det regner.
Kari sørger for et væld af blomster, i krukker og bede; planter, s̊aer, vander og luger.

I midten: Drivhuset. P̊a fløjene: samme træ, fire årstider

Rejser: Dines “brændte” op sine SAS bonus-point p̊a en business klasse tur til USA’s vestkyst i hele
Februar: boede hos venner i San Fransco omr̊adet det meste af tiden, kørte til Santa Barbara,
Los Angeles og Pasadena, ned langs Stillehavet, Highway #1, hele vejen (første gang) og op ad
US #101 (mange minder), og fløj til/fra Seattle og var der i små 4 dage (Microsoft betalte denne
del: foredag ved Yuri Gurevich). Kari og Dines var i Warszawa 8–11 Maj, udflugter til Krakow og
Kazimierz, Philharmoni-koncert og to gange opera i hhv. en kammer-opera og i stats-operaen. 4 dage
i Kiel (og Lübeck) i begyndelsen af Juli, samt, årets fælles-rejse, 11 dage i Andalusien: Marbella,
Jerez de la Frontera, Sevilla og Granada/Alhambra, boede i Marbella hos Gülay og Ole Gildberg.
var med dem til JdLF, men ellers med bus.

Virum Kirke: Dines er blevet medlem af Virum Kirke’s menighedsr̊ad. En konsekvens af dejlige
højmesser hvor evangeliet bliver forkyndt, klart og rent, og med de gode salmer. Sligt kan let styrte
“overbord” om ikke man sikrer at ogs̊a den næste præst ogs̊a forkynder evangeliet, klart og rent.

Dette brev skrives i Dines’ Graz weekender. Se “bilderne” fra Sydsteirmark:

Sydsteirmark, 1–2 Nov. 2008. Tre fotos til høre er fra hotelvinduet

Deutschlandsberg Burghotel, 8–9 Nov. 2008

Og s̊a: Juleaften sammen med Charlotte, Wei Wei, Camilla og Caroline. For Dines: arbejde videre
p̊a den naeste bog, Februar–Juli PhD forelæsninger ved Politecnico di Milano, Saarland’s Universitet
i Saarbrücken, og, muligvis, Univ. i Kiel — som “indehaver” af den Danske lærestol ved Christian
Albrechts-universitet i sommer halv̊aret. For Kari: P&Q: undervisning, “butikken” og arbejder til
næste udstilling. Vi keder os aldrig. Ikke tid til golf.

Nok engang: Alle bedste ønsker om en God Jul og et Godt Nyt̊ar.
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