
Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, 

og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der er så langt til løbeture i  de  lyse 

sommeraftner, der er evigt langt til Aabenraa Bjergmarathon. Siden flyver tiden hurtigere og 

hurtigere af sted, og så bliver det nytår igen og igen og igen.  

Dog, uanset hvilken alder man har, vil Nytårsløbet hos Holger og Anne Grete altid være 

muligheden for at komme ud at løbe i skoven den 1. januar sammen med løbeglade mennesker.  

* * *  

Kl. 11.00, den 1. januar 2012 stod ca. 30 mennesker klar til den første løbetur i det nye år. Holger 

gav en finurlig løbeanvisning på dagens rute. Opstilling i fødselsdagsorden, løbe sammen, løbe 

langsomt, Knapstien, bom, vende om, Aabæk, ikke overhale den sidste mand? Ja resten forsvandt i 

det uvisse. Godt af sted, men Holger mente, det gik for hurtigt. Jeg ved ikke, om det var derfor, han 

besluttede, at vi skulle prøve en alternativ mandehørms rute.  

Vi har før mødt modgang, og vi har før set, hvordan vi kunne stå en krise igennem ved at bide 

tænderne sammen, støtte hinanden og ikke give op. Fællesskabet er et bærende element i vort 

samfund, men fællesskabet eksisterer bedst der, hvor hver enkelt føler det naturligt at yde sit.  

Træet i Aabæk, 3 hop til venstre og ned i knæ, 3 hop til højre og ned i knæ og så igen. Netop i 

vanskelige tider er det vigtigt, at vi har blik for hinanden, og er parate til at opmuntre og støtte, der 

hvor vi kan.  

Forbi Vikingen og op af dagens dejligste stigning. Asfaltvejen og forklaringen på hvorfor der er 

stier fra plateauet og ned til grusvejene, glædeligt gensyn med Knapstien og tilbage til Gl. 

Kongevej. Heldigvis uden uheld. 

Danmark er et godt og trygt samfund. Året rundt er der nogle, som må være vågne og parate til at 

træde til, hvis det kræves. Jeg sender min nytårshilsen til Beredskabet og Politiet, som er med til, at 

løbeturen for os alle kan forløbe trygt og roligt.  

* * *  

Omklædning og derefter blev der spist sild og drukket øl, vand og snaps under højlydt snakken i 

køkkenet. 

Tak til de engagerede mennesker, som ydede et stort og professionelt arbejde i køkkenet under 

nytårsløbet, det være sig i stort som småt, De påtog sig et stort ansvar og forvaltede det dygtigt. Alle 

disse mennesker er i mine tanker.  

Tak til Holger og Anne Grete for dette dejlige arrangement. Jeg sender dem alle mine varmeste 

nytårshilsner og gode ønsker. 

* * *  

Lad os gå ind i det nye år med bevidstheden om, at vi alle kan være hinandens nærmeste.  

Jeg ønsker alle et godt nytår. 

HannePia 


