
Denne søde tid  
– især denne søde juletid…

Familiens 2018 har individuelt været udviklende 
for 4 x tilsted. Victoria i Lund, København og Hong-
kong. Joachim er rykket tilbage fra Melbourne og 
dygtiggør sig nu i København – på KU og Christians-
borg. Josephine cykler glad på Gym i Holstebro 
– og styrer vildt i 3. g. mod studenterhuen til som-
mer, mens Bent passer bureau, hus og kontoret.

Vi nyder livet individuelt og sammen så ofte, det 
er menneskeligt muligt. Turen mellem København 
og Holstebro er kun tre timer – motorvejen er nu 
virkelighed. Det gør livet lettere. 

Det blev til påskeferie sammen i Budapest – og 
den fantastiske solrige sommerferie i år i træskuret 
Fjand. 14 dage med sommernydelse i havet – det 
var den danske sommer i år.

Derfor er vi også glade for at se frem til at nyde  
julen og nytåret på Granbakken selv om vi 
naturligvis vil savne Victoria, der igen fejrer årets 
afslutning under fremmede himmelstrøg.

Vi vil ønske jer alle – hver især – en rigtig glædelig 
jul og et eventyrligt nytår 2018.

De allerbedste hilsener 
4 x Tilsted 

Afsender: Tilsted, Granbakken 9, 7500 Holstebro

Glædelig Jul  
  & Godt Nytår

Bent, 67 år
2018 er på vej til at blive historie. Året er snart fortid… Fortid. Det har 
været et godt år. Os som familie. Jeg som menneske. Jeg får mere tid i 
hverdagen. Det kan jeg mærke. Livets erfaringer begynder nu for alvor at 
hjælpe mig. Det mærkes tydeligt. Det er godt.
Årets begyndelse – 2018 – blev oplevet Down Under i Melbourne. 
Uforglemmelige 21 dage med 4 x tilsted virkelige tilstede for og med 
hinanden. Skiferier i Østrig. Familieferie i Budapest. Berlin. Og en ufor-
glemmelig sommer med og varme som i de gode gamle dage…og før 
den tid. Årets seneste tour var besøg i Hongkong her i november måned. 
Utallige skønne fester med venner overalt i landet. Det er virkelig rigdom 
at få lov til at nyde livet med så mange gode mennesker. Tak for det – til 
jer hver især.  
Og i det lille kommunikationsbureau er jeg fortsat forkælet med gode – 
og til tider næsten umulige udvalgte opgaver. Herligt med udfordringer. I 
2018 blev jeg valgt som formand for kulturen i kulturens jyske hovedstad 
Holstebro, hvor jeg laver frivilligt arbejde for Marens VenneLaug og 
Alberto Comettis skulptur Kvinde på Kærre in town.
Nu kommer tiden, hvor vi har – og får lidt mere tid til hinanden. Det vil 
vi med garanti nyde. Vi kan ikke tillade os andet… Og 2019 bliver helt sik-
kert endnu mere spændende, udfordrende og oplevelsesrigt for os alle, 
der søger det.  
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Josephine Christine Dorthe, 17 år
Jeg sidder med en sådan følelse af, at 
der lige om snart sker noget meget 
stort. Jeg bliver en myndig “lille” voksen. 
Jeg afslutter tre gode år på gymnasiet, med et brag af 
en studenterfest- og uge. Og endnu mere, så må jeg selv 
bestemme, hvad der skal ske med mig og mit liv. Derfor, 
føles det hele lidt skørt. Det er ret vildt, til dels skræm-
mende, men forhåbentligt bliver det helt fantastisk.

Det nu foregående år har jeg brugt med veninder, venner 
og familie – både hverdag og fest. Jeg har nydt alt den tid 
jeg kunne, hvilket har været til trods for afleveringer og 
lange arbejdsdage. Jeg håber og tror, at jeg bliver mange 
gode minder, oplevelser og muligheder rigere i det kom-
mende år. Og forhåbentligt smiler mest muligt gennem det.

Josephine Christine Dorthe

Joachim Peter, 24 år
Sidste år erklærede jeg, julekortet ikke ville overleve i 
sin nuværende form. Den påstand står jeg ved, for kom-
munikationsformer udvikles og forandres. Denne hård-
nakkede indstilling skal dog ikke skille os ad, kære læser. 
Jeg forstår, man værdsætter fysisk post og glæden ved 
det skrevne brev. Tillad mig derfor at skrive julekortet, 
som jeg forestiller mig det havde lydt, hvis jeg havde 
skrevet det i ’de gode gamle dage’:
’Det Herrens Aar 2018 startede for mig vel i Dron-
ningens (*gisp*) Kiöbenhavn. Jeg studerede fortsat på 
Kiöbenhavns Handelshöiskole, thi med Uddannelse 
kommer man(d) længst her i Tilværelsen. Jeg er fra 
Naturens Haand velsignet med et raskt Hoved og godt 
det samme, for til manuelt Arbeide egner jeg mig ikke. 
Det var derfor med megen lykke og fornöielse, jeg 
trods min dorskhed graduerede fra Studierne kort för 
Midsommer. Tilværelsen blandt Bögerne var dog ikke 
dermed tilendebragt. Da Efteraaret kom, påbegyndte 
jeg saaledes Uddannelse på Kiöbnehavns Universitet. 
Naar denne er afsluttes, vil jeg bære titlen som candi-
datus oeconomiæ agronomiæ (læseguide: noget med 
økonomi).
2018 var også Aaret, hvor jeg tilsluttede mig det 
politiske Tabernakel. Jeg blev således ansat i Socialistisk 
Folkeparti med det formaal at assistere med den ökono-
miske Politik. Mine Dage veksler nu mestendels mellem 
Universitetet og Christiansborg. Hvis Skaebnen ikke 
driver gaek med mig, og saafremt Lykken staar mig bi, 
ligger min fremtid ikke langt fra mit nuvaerende virke.
Aaret har desuden budt på mangt og meget. Oplevelser 
i Faedrelandet såvel som i det store Udland. Faglige 
saavel som sociale. Jeg har meget at berettet, men 
Brevpapiret er knapt og Pladsen trang (et problem man 
ikke har med elektronisk post). Det vigtigste er (u)sagt 
og resten maa vente, til vi ses’.
Jeg ønsker jer alt det bedste i det nye år.
Joachim Peter

Victoria Louise, 27 år
For mig har 2018 været kontrastfuld, og jeg har meget, som jeg har lyst til at dele med dig, der 
læser med. Det har været et hårdt men fantastisk år, som jeg afslutter med en boblende lykkefølelse i 
maven. Den følelse har jeg savnet perioder af året, og derfor føles det ekstra vigtigt at have den igen.
Studiet på Lund Universitet har krævet meget. Rigtig meget. Derfor var den første del af året barsk. 
Jeg havde mere end 30 eksamener på de to første semestre. Det svarer næsten til en eksamen i 
ugen. Et studie så krævende kombineret med job på rådhuset og pendling over sundet var måske 
ikke (i retrospektiv) den mest fornuftige beslutning. I den periode savnede jeg min mor ekstra 
meget. Men på samme tid er menneskerne på mit hold fantastiske. Og jeg har lært så meget på kort 
tid. Jeg ville ikke gøre det om. Men jeg tror ikke, jeg havde valgt det studie, hvis jeg vidste, hvad det 
indebar. Men nu mangler jeg blot mit speciale. Og så er jeg første dansker, der kan kalde mig Master 
of Science in Strategic Communication fra Lund Universitet. Så fint, så fint. 
Heldigvis kom foråret og sommeren, og med den næsten tre måneders sommerferie, som jeg 
brugte på alting, ingenting og alt derimellem. På festival; i Fjand; i storby. Med venner; med familie; 
alene.
Nu bor og studerer jeg i Hong Kong. Jeg føler mig godt tilpas på 7. etage i Yau Ma Tei midt mellem 
blinkende neonskilte og duften fra madboder. Hong Kong Baptist Univeristy gør mig klogere især på 
international politik og journalistik, og jeg er særligt imponeret over niveauet af gæsteforelæsere. 
Nu venter den resterende del af semestret, før turen går til Taiwan, Thailand, Vietnam og sidenhen 
Danmark.
Kærlige (og ærlige) hilsner Victoria 


