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Efterårsferie 2016. 4-5 dage i sommerhus med mormor og morfar. Moster Nana og onkel Per er også i
sommerhus et par dage. Ellers står den på Legoland med William og Calvin en dag og så er der også en
tur ind og se "Troldene" i biografen med Asger og Laura.
Tirsdag 30. august. Amanda startede til dans sammen med Isabella. Hun var meget tilfreds med første
prøvetime og er vildt opsat på at danse igen.
Fredag 19. august var den første hele skole-uge færdig. Vi tog alle en tur i bowlinghallen og spillede
bowling en time med efterfølgende buffet. Mor fik en fornem 4. plads. Amanda bronze, Elliot sølv og far
guld. Super aften.
De første skoledage er gået godt. Elliot og Amanda tager det i stiv arm. Elliot elsker det. Han får lært
en masse og så er der SFO tiden med vennerne, som han har savnet. Amanda har nogle lange dage.
Tirsdag kom hun hjem fra klubben kl. 18.00 og torsdag kom hun hjem fra klubben 20.00. Hun oplever
en masse nyt i klubben og er MEGA træt om morgenen. Det bliver godt med en weekend lige at få
sovet ud i.
Efter Portugal turen er det dejligt at komme hjem, men hvad sker der med det vejr? Det kunne vi godt
undvære i Danmark. Amanda og Elliot lader lidt op til at starte i skolen tirsdag d. 9. august. Det bliver
en hård overgang fra ferie (sent i seng) og skolegang (tidligt op). Elliot glæder sig til at komme i SFO.
Amanda er lidt mere "lunken" ved at komme i juniorklub. Det trækker ikke rigtigt - ikke lige nu.
3. august 2016: Netop vendt hjem fra en forrygende tur til Lissabon. Mon ikke, der kommer en video
snarest.
16. - 22. juli. Amanda og Elliot har været i sommerhuset i Dråby sammen med mormor og morfar. De
har bl.a. sovet i det nye anneks, badet i havet, da det blev godt vejr og ellers blevet forkælet af
mormor og morfar i en lille uges tid.
Mens mor og far var til Svends 50 års fødselsdag, så var Amanda og Elliot på besøg i sommerhuset hos
mormor og morfar. De hyggede sig til trods for vejret. Det danske sommervejr er ikke rigtigt startet
eller så er det allerede overstået.
De var til rejsegilde hos Inge og Aage, der er ved at lave et stort skur på 50 kvm.
Det blev også til en tur til Ebeltoft, hvor der blev købt lækkerier. Nana og Per dukkede op søndag inden
mor og far kom og var der nogle timer inden turen gik hjem til Hørning kl. 21.00. Lige tids nok til at se
Portugal blive europa-mestre i fodbold 2016. Når vi skal til Lissabon om 2 uger, så skal vi have købt
nogle fodboldtrøjer. Det kunne være en Ronaldo trøje til Elliot og en Eder trøje til far.
Lørdag d. 2. juli var vi til guldbryllup i Rold skov på Rold Storkro. Det var Jette og Steen, der
inviterede. Det var lidt samme koncept, som da Nana fyldte 40 år. Hotel, restaurant, svømmehal,
minigolf, pool, bordfodbold og masser af god mad og festlige mennesker. Amanda hyggede sig med
Laura. Elliot følte sig hjemme - både i svømmehallen og i slyngelstuen, hvor der blev spillet
bordfodbold og pool. Elliot elsker at spille pool og han er faktisk ret god til det. Han rammer præcist og
er helt med på reglerne. Vi fik mødt bl.a. Magnus, Cindie, moster Stine, Anders, moster Nana, Per,
Sofie, Helle, Leif og mange andre. Det var en rigtig god dag og aften, som blev rundet af med
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morgenmad søndag morgen.
Turen gik hjem til Hørning med ankomst ca. 13.00. Alle tog en middagslur på 2-3 timer på nær Elliot,
som benyttede muligheden til at spille iPad i 2-3 timer. På et tidspunkt spurgte han: Hvorfor sover I
hele tiden? Elliot holdt sig frisk og kørende til 20.30. Så gik den ikke længere.
Frederik og Elliot hyggede sig fredag aften. De fik hjemmelavet burger, der blev serveret slik og der
blev sat en film på; "De fem på skatteøen". Forrygende film, som Frederik aldrig havde set før. Elliot
havde set den 3-4 gange, så ikke ikke så nyt for ham, men han nød at vise Frederik den film. De sov
begge ved 21.00 tiden. De var trætte efter en hård uge.
Sommerferie-stemningen er over Elliot og Amanda. En skam at mor og far ikke har ferie.
Den 30. juni fik Elliot og Amanda lov til at gå med Frederik og Lærke hjem fra SFO kl. 13.00. De skulle
være alene hjemme i deres nye hus uden voksne i 2 timer inden Anne kom hjem. Amalie og Amalies
lillesøster var også med. Det gik rigtigt fint. De havde en rigtig god dag og der blev lavet sove-aftale til
natten mellem fredag og lørdag. Amanda hos Lærke og Frederik hos Elliot.
Weekenden 18.-19. juni var en begivenhedsrig weekend. Lørdag var vi til 40 års fødselsdagsfest hos
Rama i Århus. Det er fars indiske badminton kammerat. Han blev fejret med gaver fra fredagstruppen.
Amanda og Elliot var med. Rama serverede diverse indiske retter. Alt sammen med Masala som
fællesnævner. Det var en oplevelse at være med der i nogle timer. Efterfølgende tog Elliot og Amanda
ud til Asger og Laura for at overnatte. De fik leget sammen og spillet X-Box og leget med Minus og
meget andet. Bedstemor vartede op med vafler, jordbær m.v. Amanda og Laura sov i telt, mens Asger
og Elliot sov i legerummet, hvor de så lidt TV inden de faldt til ro. Mor og far var inde og se Zirkus
Nemo i mens.
Søndag blev Elliot og Amanda hentet ved 9.30 tiden. Senere den dag skulle de til fødselsdagsparty hos
Lærke og Frederik. Det blev holdt på mormorens og morfarens går tæt ved Moesgaard Museum. Det
var en rigtig god fødselsdag. Masser af plads - stor gildesal i kæmpe drivhus. Heste, fodbold, 4 hjulet
crosser osv. Og så var det super lækkert vejr. En kæmpe oplevelse at besøge dem der ude. Da de kom
hjem var de MEGA trætte og næsten putte-klare kl. 17.30. Hold da op en weekend.
Tirsdag havde Elliot 3 venner med hjemme til "Hyg med venner". Det var Mathias, Jens og Lærke. De
hyggede sig nogle timer inden de tog hjem lidt i 18.00.
Søndag var vi til stor 0.-klasse arrangement på Fregerslev stadion. Der blev spillet stikbold, fodbold,
rundbold og meget andet. Der blev også spist kage. Amanda var ikke med. Hun var i stedet på besøg
hos bedstemor, som havde besøg af Minus. Far skulle til koncert med AC/DC i Århus.
11. juni. Elliot fylder 7 år. Han har glædet sig i mange dage. Da vi kom og vækkede ham ved 7-tiden,
så havde han allerede været vågen noget tid og havde ligget og ventet på at vi kom og vækkede ham.
Han fik et par gaver og var NOGET skuffet. Han synes ikke det var alverden han fik. Senere på
formiddagen kom bedstemor forbi med sin gave - et flot fodboldmål, som straks blev samlet ude i
haven. Det hjalp på humøret. Han kunne ikke vente til gæsterne kom og så målet.
Kl. 15.00 kom alle gæster og fejrede Elliot. Sågar Stine var mødt op til fejring. Anders var dog ikke
med. Der blev spist boller og kage og senere fik vi lækker grillmad. Der var i øvrigt masser af gaver.
Både fodbolde og en drone og meget andet. Elliot var tilpas med både gaveregnen og i øvrigt var det
tydeligt at han var glad for sit mål, som fætter Asger jo skulle med ud og prøve.
9. juni var vi til SFO fest i Mosen. Der var tændt op i grillen. Der var aktiviteter for alle klassetrin. Elliot
farede rundt med Andreas og Kasper. Der var gang i den. Til slut var der 5 kamp mellem SFO voksne
og forældre. Det var knivskarp konkurrence, som SFO voksne vandt 3-2. Elliot føler sig godt nok
hjemme i Mosen. Han er her, der og alle vegne. Kl. 20.00 var der afgang hjemad. Hjem i seng.
Torsdag skulle Amanda op til tavlen og læse højt for sine klassekammerater. Øvelsen var at læse højt
og korrekt og med intonation. Det havde Amanda øvet sig på i nogle dage og det gik rigtigt godt.
8. juni var Amanda, mor og far på besøg i Junior klubben, som tager over efter SFO. Når Amanda skal i
4. klasse, så kan hun komme i Junior klubben. Der blev fortalt om, hvordan man går i klub. Der er
MEGET frie tøjler. Ikke så mange voksne. Børnene bestemmer selv. Ingen krav, men masser af
aktiviteter. Sport inde og ude, sy-værksted, maleværksted og meget meget andet. Det skal nok blive
sjovt for Amanda og resten af 4. klasserne.
27.-29. maj: Vi besøgte Søkongevej 12 i Skagen. Bedstemor og fars moster Ruth har leget et stort
sommerhus i 14 dage i Skagen. Denne weekend fik de så besøg af os fra Hørning + 4 fra Stilling + fars
fætter Claus og kæreste, Thyra. Vi hyggede os i det gode vejr. Fik leget i klittern og ved stranden. Fik
nogle is undervejs. Fik set Grenen og kørt med Sandormen. Fik set Skagens nye Krydstogt-kaj. Elliot,
Amanda, Asger og Laura sov på hemsen. De kom sent i seng hver aften (ca. 23.00) og de var tidligt
oppe hver morgen (ca. 7.00). Det var to trætte børn, der kørte hjem mod Hørning søndag eftermiddag.
I Pinsen fik vi set forskellige personer.
Lørdag havde vi besøg af Bastian, Mille, Lars og Gitte. Vi hyggede med lidt god mad og lidt leg og en
masse vitser af Bastian. Han kunne blive ved med at fortælle vitser.
Søndag var vi et hurtigt smut i Kolding og se Selmas nye hus, hvor hendes mor og far også er flyttet
ind - Skovløkkevej. Vi kombinerede Kolding-turen med en tur i svømmehallen (Slotssøbadet). Besøgte
Selma et par timer og fik en KÆMPE is i Låsbygade, Kolding. Amanda fik tre kugler fordi hun i
badelandet havde siddet i det iskolde vand og talt til tre. Flot af hende. Elliot nyder at være i
svømmehallen, så længe han kan være i det varme bassin. Han er ikke meget for det kolde legebassin.
Det er simpelthen for koldt til ham.
Mandag var vi på besøg hos bedstemor i Virring. Vi besøgte Ørnereden og fik endnu en is. Vi fik også
bedstemor med ud på en vandretur op og ned af trapperne i Marselisskoven.
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Mor blev fejret på sin 43 års fødselsdag. Gæster og godt vejr. Vi fik en god gang brunch og der blev
hygget på terrassen og spillet bold og leget med Minus. Alle var med - dog ikke moster Stine og
Anders.
Lille bonus info: Moster Stine har forresten fået ny iPhone, men den virker ikke optimalt - man kan
f.eks. ikke ringe til den. Stine udtaler: "Jeg vil hellere have en Samsung, men jeg tør ikke vise mig med
sådan en! Jeg ved at Samsung er bedst i test og bedst til prisen!"
Kristi Himmelfarts dag. Ikke de store planer. Amanda og Elliot hjalp lidt i haven. Og så blev det til en
tur til Himmelbjerget med is og leg. Vejret var super godt.
Mandag var den store Hamlet dag i 3.c. Der blev øvet og øvet og kl. 19.15 var der premiere på Hamlet
teaterstykke. 45 minutters underholdning og en god historie. Forældre, søskende og ex-pædagogen,
Hanne var der. Det var virkeligt flot. Amanda var tydeligvis stolt over at være med i sådan et flot
stykke. Flot flot.
1. maj. Vi fejrede bedstemors 72 års fødselsdag i Virring. Vejret var godt og der blev spillet kongespil,
freesbee, fodbold m.v. i haven. Minus var med til det meste. Bedstemor diskede op med lækkerier
indenfor og der blev tid til et lille gåtur op til de nye udstykninger i Virring. Den lille by vokser og bliver
større.
29. april. Amanda har besøg af kusine Laura til overnatning. De hygger på værelset med Matador og
computerspil og slik. De har det vældigt sjovt. Mor og far går i seng og beder pigerne om selv at gå i
seng - inden 23.00. Uuhhh, de bliver trætte lørdag.
25. april. Mor fik lige smadret den lille SEAT Mii. Da mor parkerede og åbnede døren for at komme ud,
så kom der en bil og overhalede - kørte lige ind i døren. Døre og karm og det hele blev smadret for
ikke at tale om hvad der skete med den anden bil. Ingen personskade, men SEAT'en røg direkte på
værksted med overvejelser om, hvorvidt den er totalskadet. Øv, nu må mor tage bus de næste par
dage indtil vi får en lånebil af Maul.
23. april fik vi fejret moster Nanas fødselsdag på Løgstør Parkhotel. Det var helt forrygende med kaffe,
kage, svømmehal, drinks, god mad, hyggeligt samvær, dart, pool bordfodbold, dans og musik (live
musik). Moster Nana havde ikke sparet på noget som helst. Amanda og Elliot fik lov til at være
lææænge oppe. Elliot til 00.30 og Amanda til 01.30. Elliot og far havde et drengeværelse, mens
Amanda og mor havde et pigeværelse. Søndag inden vi tog hjem kunne vi lige nå at få en svømmetur i
den lille svømmehal. To trætte børn og to trætte forældre var hjemme i Hørning igen ved 14.00 tiden.
Amanda faldt om på sofaen, mor på madrassen og far i sengen. Elliot holdt sig vågen med lidt
computerspil i 1-2 timer.
Mandag d. 18. april. Moster Nana fylder 40 år og vi er inviteret til smørrebrød i Højbjerg til aften. Elliot
skulle dog lige til sidste svømmedag i denne sæson - da det er sidste gang måtte far komme med. Der
blev plasket og leget. Frederik havde Lærke med.
Natten til d. 13. april kaldte Elliot på far. Han havde to ting på programmet. Dynen skulle rystes og så
skulle han lige vide hvem, der vandt foldboldkampen mellem Real Madrid og Wolfsburg. Godnat og sov
godt.
D. 9. april var der stor legedag i Elliots klasse. Forældrene havde arrangeret legedag (boldspil m.v.) på
Fregerslev stadion. Det var meget hyggeligt at mødes med forældre, børn og søskende. Vi var over 30,
der dukkede op. Der var kaffe, saftevand og kage. Og der var rigeligt. Elliot og vennerne har et
favoritspil, nemlig stikbold, som de går meget op i. Fodbold knapt så meget. Stigegolf var også godt
besøgt.
Efterfølgende var vi til Asgers 9 års fødselsdag i Stilling. Der var også lækkerier, så det blev altså til
den helt store mad- og kagedag.
2. påskedag. Amanda har Laura på besøg. Elliot har Frederik på besøg. Trampolinen blev sat op og er
klar til sæsonen.
Dagen efter Norge turen, så faldt Elliots anden fortand ud. Nu er han tandløs i front. Det ser sjovt ud.
26. marts:
Netop hjemvendt fra en uges skiferie i Trysil. Godt vejr hele ugen (stort set). Amanda måtte melde pas
pga. foden. Stine var på ski i knap 2 timer pga. ryggen (genoptræning efter operation). Ellers var
Elliot, moster Nana, morfar, mor og far på ski. Alle på nær far var på skiskole hele ugen. Både Elliot og
moster Nana gjorde store fremskridt. Elliot bliver mere og mere sikker og kan begå sig på mange
løjper - han var en dag med på den lange skovtur, som ender ovre på Høgegga, hvor der går stolelift +
meget stejl tallerkenlift tilbage til Høyfeltscenteret - det var en hård tur, men Elliot klarede det med
bravour.
Amanda hyggede sig hjemme i hytten med mormor og moster Stine. Amanda hjalp med at få gjort klar
til frokost og i øvrigt også den varme kakao m.m. hen på eftermiddagen. Mere om det i den kommende
video.
15. marts:
Amanda havde venner med hjemme til "Spis med dine venner". Det var Noah, Jonas, Maya og Merle.
De hyggede sig. Elliot var meget benovet over Noah, som kunne lege med lego på sin egen helt
særlige facon. Han lagde stemmer til 3-4 legomænd. Der blev snakket i lange baner. Noah underholdt
sig selv og også Elliot. Det var skørt. Amanda og de andre så billeder fra Norge turene og legede lidt
med fugle inden der var pitabrød til alle. Der var efterfølgende rester på gulvet i lange baner. Både
fetaost, majs, salat, tomat, agurk kunne vi feje op efterfølgende. Nogle gode timer blev afsluttet ved
19.00 tiden, hvor de alle blev hentet.
4.,5. og 6. marts:
Amanda var til stor 10 års fødselsdag (Hawaii party) hos Isabella med pizza, Limbo dans, disco dans og
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overnatning. Klassens drenge var også med fra starten - dog kun til 20.30, hvor pigerne fik lov til at
være alene. Det var en meget træt Amanda, der blev hentet lørdag morgen kl. 10.00.
Elliot har haft en travl weekend mht. fødselsdag i klassen. Lørdag var det Tobias Malling Bech, der
fyldte 7 år. Søndag var det så Tobias Falk, der fyldte 7 år. To fødselsdage klaret på en weekend og så
endda to Tobias'er.
20. februar.
MGP aften. Amanda er på besøg hos kusine Laura og der bliver helt sikkert hygget igennem med slik,
sodavand og musik. Her hjemme nyder Elliot at være alene med mor og far med hjemmebagte
lyserøde kyskager. Uhhhm. Elliot nyder det.
11. februar - stor skolefest på Bakkeskolen. Diskotek, boder, sodavand, slush ice, chips, aktiviteter.
Der var gang i den. Elliot nød det. Han farede rundt og legede med vennerne fra 0. klasse. Amanda er
ved at være erfaren fest-deltager. Hun farede rundt med sine veninder. Elliots fest var overstået 21.00,
mens 3. klassernes fest var slut 22.00. To trætte børn fredag morgen.
7. februar: En forrygende tur til Fanø er overstået. Vi fik fejret Claus's 50 års fødselsdag. 14 personer
samlet i KÆMPE sommerhus i Sønderho. Der var aktiviteter for alle. Swimming pool, boblebad,
bordtennis, billard og bordfodbold. Der blev også tid til nogle lange gåture både lørdag og søndag.
Lørdag hen over klitterne. Det blev til 1½ times gåtur. Søndag en gåtur på Rindby strand. Selvom det
blæste en kuling fra vest, så var det alligevel en god og frisk tur.
Lørdag aften - gourmet middag på Sønderho Kro. Det var i den høje ende af skalaen. Hold da op og så
i historiske omgivelser. Kroen har eksisteret siden 1722. Det var trætte børn og forældre, der kom
hjem til Hørning søndag sen eftermiddag.
3. februar: Mormor og morfar hentede Amanda og Elliot i skolen. Amanda hoppede over gymnastikken
- døjer lidt med ørerne. Alle kom og spiste aftensmad i Hørning - dog kørte far afsted til København
onsdag aften - han skulle overnatte hos Selma og co.
2. februar 2016: Efter ca. 14 dages influenza på skift her i Hørning, så er vi alle ved at være klar igen
her i Hørning. Elliot tog lige 7 dage med sygdom. Amanda tog også 6-7 dage og far har også taget 4-5
dage med influenza i kroppen. Mor er gået fri - dog med lidt hosten og nysen, men ellers klaret sig fri.
Nu håber vi at vi kan komme lidt ovenpå.
Fanø venter i den kommende weekend. Claus fylder 50 og fejrer det med en Fanø tur - sommerhus i
Sønderho og en tur på Sønderho Kro.
Søndag er Elliot ikke helt på toppen. Han har tydeligvis noget influenza/feber, så han er træt og har
ikke lyst til at spise. Han får lov til at sove på sofaen, mens vi andre har andre gøremål.
16. januar mødtes vi med Tranbjerg og Østbirk gruppen i Odder Svømmehal. Vi skulle bare gøre som
om at vi var medlem af dykkerklubben, så kom vi gratis ind. Fint! Der var KÆMPE svømmestævne i
konkurrence bassinet, men legebassin med vipper osv. og varmtvandsbassinet havde vi for os selv.
Dejligt. Der blev hoppet fra vipperne. Amanda er ret god til det og har ingen problemer med det.
Jesper viste sine færdigheder med salto og skru osv. Hold da op han var god. Elliot fik pludselig også
lyst til at hoppe fra 1 meter vippen og ned i det dybeste på 4 meter. Det gjorde han rigtigt fint og han
kunne faktisk ikke få nok, så han var hurtigt oppe og hoppe igen. Han fik hoppet 6 gange inden det
blev nok for ham.
Efterfølgende kørte vi til Østbirk og fik kaffe og kage. Børnene legede sammen på kryds og tværs. De
to store piger - Eline og Amanda lukkede sig ind på værelset og spillede højt musik. Vi fik hygget os
nogle timer inden vi kørte hjem lørdag aften ved 21.30 tiden. Trætte børn. I øvrigt fik vi vareprøver
med hjem fra Karina. Hun forhandler vitaminpiller i alle mulige afskygninger. Nu har vi vist nok til
vinteren er ovre.
9. januar besøgte vi Calvin og William i Aalborg. Vi startede med 2-3 timers tur i svømmehallen i
Gigantium. Hold da op en fin svømmehal. Elliot og Amanda er efterhånden meget trygge i vandet.
Amanda fik hoppet fra 1 meter vippen flere gange. Hun var faktisk også oppe på 3 meter vippen, men
måtte kravle ned igen.
Efter svømmeturen var vi på Svalegårdsvej og lege og hygge. Det blev leget i sne og der blev se film
indenfor i kælderen. Ren hygge - det blev sent inden vi var hjemme i Hørning med to trætte børn og
forældre.
2. januar - endelig fik vi mødt Anders. Han dukkede op til sen morgenmad hos Stine inden vi kørte
hjemad med små stop undervejs. Vi havde et stop i Brønshøj hos Second Hand legetøj, hvor Elliot
investerede i en Beyblade bane med to Beyblades. Så var han glad. Efterfølgende havde vi en
kaffeaftale i Herlev hos Helle, Leif, Laura og Sofie. Sofie var NÆSTEN ikke hjemme. Hun var afsted
med veninder til hhv. shopping og gymnastik. Laura fik vist sit værelse frem til Amanda og Elliot. De fik
leget sammen i 1-2 timer inden vi kørte til færgen ved Sjællands Odde og var hjemme i Hørning lidt før
20.00. En god tur var slut og nu er det snart hverdag igen.
1. januar 2016:
Vi får lov at sove længe på Lillegrund. Vi får lidt sen morgenmad og pakker bilen for at køre over til
moster Stine. Vi siger farvel til Selma og co. lidt før 12.00. Vi kører stille og roligt mod Asger Rygs
Gade, men får undervejs at vide at Stine ikke er hjemme og først kommer hjem om et par timer. Vi
slår tiden ihjel med en lille frisk gåtur ved Islands Brygge og mod Christianshavn. Vi får taget nogle
super billeder til scrapbogen. Vi ser f.eks. Eliassons runde bro. Efter en times gåtur kører vi på
Fisketorvet og får en kop kaffe, milkshake og kakao.
Far, Elliot og Amanda går udenfor Fisketorvet for at se på den flotte cykelbro (Cykelslangen). Flot er
den. Mens vi står på den flotte bro og betragter den, så kommer der en meget sur og rapkæftet mand
og skælder os ud. "Det er KUN for cykler - ikke for gående." Han skælder i øvrigt ALLE ud, idet der
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også er andre gående og løbende på broen. Han er meget insisterende og kan mange ubehøvlede
skældsord, mens han filmer det hele med sin mobiltelefon. Han advarer hele tiden, at vi skal passe på
hvad vi siger, idet det bliver lagt på Facebook og Youtube. Hele optrinet tager ca. 2 minutter og han får
sagt en masse i det tidsrum og truer os konstant med at vi bliver lagt på Facebook og Youtube, hvis vi
siger noget. Amanda begynder at græde. Elliot står og griner. Efter et par fejlslagne forsøg på at vende
det til noget sjov, så vender vi ryggen til ham og går. Amanda er HELT fra den, mens Elliot fortsat
griner over sådan en skør mand. Sikke en oplevelse. Vi kan bare konstatere at der findes underlige
personer rundt om i verden. Vi har lige mødt en af dem.
Vi ryster oplevelsen af os og kører over til moster Stine, som har været ude at spise med Anders.
Anders er dog taget hjem og tør ikke møde os.
Vi har kage med og vi hygger os hos Stine. Efter et par timers kaffe-slabberads bestiller vi Take Away
Sushi på Stines restaurant. Amanda, mor og Stine kører efter maden og kører i øvrigt forbi Anders på
vejen hjem igen. Han skulle også lige have en portion. Amanda var med oppe og aflevere maden hos
Anders. Det var hun meget stolt af. Nu havde hun mødt Anders.
Vi fik spist lækker lækker sushi hos Stine. Stine kørte over til Anders, mens Elliot, Amanda, mor og far
fik redt seng og sov allerede inden 23.00.
Nytårsaften 2015 og dagene efter foregik i København.
31. december 2015 - afsted med Mols Linien tidlig formiddag. Ankomst Lillegrund, Amager ved 12.30
tiden. Selma, Maria og Carsten stod klar med lækker frokost. Dvs. at Selma lå og tog en middagslur,
da vi kom. Vi var alle spændte på at hilse på Selma. Hun er begyndt at sige nogle få ord, såsom: mor,
far, Luna og morgenmad. Hun er MEGET optaget af at sige morgenmad. Hun er også begyndt at gå lidt
rundt. Lidt usikkert, men dog alligevel mod til at begive sig ud på længere ture på 5-10 meter,
hvorefter kravleteknikken bliver taget i brug. Luna er ved at være gammel. Den har svært ved at klare
de mange trapper og den nøjes med at gå nogle små ture i den lille park i nærheden.
Eftermiddagen gik med at lege med Selma og klappe Luna og ellers bare hygge sludre med Maria og
Carsten.
Vi fik lavet lidt pasta med kødsovs til børnene. Selma blev fodret af inden dronningens nytårstale (hvor
Prins Henrik gik på pension). Amanda og Elliot fik deres pasta efter dronningens tale. Amanda var
MEGET benovet over Marias kødsovs. Den er røget ind på toppen af Amandas favoritter. Vi må have
den opskrift. De voksne fik lækker lækker oksemørbrad og lækre ovnstegte kartofler og en lækker
salat. Til dessert fik vi is fra Ismageriet på Amager. Sjællands bedste is. Det var bare lækkert. Amanda
ER bare vild med is. Hun måtte have en ekstra portion. Elliot og Amanda fik skudt nogle knaldperler og
konfetti-pistoler af efter aftensmaden. Far fik skudt en KÆMPE raket af. Hold da fast! Selma blev lagt
af flere omgange - hun overgav sig ca. 22.00. Senere, da vi havde set 90 års fødselsdag og klokken
havde slået 24.00, så var vi ude at fyre lidt mere af. Der var godt nok gang i den. Luna var ikke vild
med det og blev inde. Amanda og Elliot løb også indenfor efter kort tid. Det lød som starten på 3.
verdenskrig. Far nåede at fyre en KÆMPE 36 skuds batteri af. Hold da helt fast mand. Det var flot.
Indenfor fik vi lige spist lidt chips og kransekage og fik en drink eller to, inden alle var i seng inden
2.00.
Juleaften 2015. Det har været en lang dag. Lige fra morgenstunden har Elliot spurgt til, hvornår vi skal
køre til Solbjerg. Først var det dog et lille smut til Stilling og bytte gaver med Asger og Laura. Der gik
lige 1 times tid med det. Senere var det lige en lille bid frokost inden der var beordret middagslur. For
at være længe oppe, så kræver det at man sover en time til middag. Det var far og Amanda, der sov
bedst. Ingen ved rigtigt om Elliot fik sovet. Præcis efter 60 minutter var han i hvert fald videre i
teksten.
Så skulle vi gøres lækre og i tøjet inden turen gik til Solbjerg til eftermiddags-hygge og opladning til
den store aften. Så gik tiden lidt med at lege med moster Stine og spise lækkerier og få en sodavand
og se Disney show i TV og se sidste afsnit af Juleønsket, hvor Julie får sin far (Jack) med til juleaften
på Færgegrillen og englene siger farvel til jorden.
Julemanden dukkede op, mens morfar var i bad. Elliot tror stadig på julemanden, men er dog NOGET
skeptisk, da julemanden ligner morfar og har samme øjne og har samme skjorte. Det er lidt mystisk.
Anden var total lækker og ris a la manden var lige i skabet. Morfar fik den "rigtige" mandelgave, mens
Amanda og Elliot fik de to andre. Tålmodigheden var ved at slippe op hos Elliot - nu skulle der danses
og synges om juletræet - Elliot og Amanda fik virkelig brugt, deres sangstemmer og råbte "Halleluja".
Gaverne blev pakket op. Først i roligt tempo og senere med større hast. Elliot var god til at læse til- og
fra-kortene. En forrygende aften sluttede kl. 24.00, hvor 2 trætte forældre og 2 trætte børn kørte hjem
til Hørning og hoppede i seng.
Mandag var Amanda med i Lucia optog på plejehjemmet i Hørning. Amanda bemærkede at en af de
gamle græd, da Lucia optoget kom forbi. Amanda siger selv at det var en gammel uden hukommelse,
som pludselig kunne huske tilbage.
13. december - Amanda spørger mor, hvordan man staver til "flimmer". Mor staver det langsomt og så
siger Amanda. Det er jo næsten det samme, som at stave til "familie.
3. søndag i advent. Nissen havde igen været på spil. Der lå en adventsgave til Amanda og Elliot i deres
seng til morgen. Elliot var så spændt at han vågnede kl. 5.00 og tjekkede om der var kommet gave og det var der. Han var klar til at pakke op straks. DET var tidligt.
8. december var Amanda med sin klasse i Aarhus Teater og se "Snedronningen". En kæmpe oplevelse
for hele klassen. Med tog og med madpakke drog de afsted ved 16.00 tiden og var hjemme igen ca.
20.30. En lang og god dag er overstået.
5. december: Mens mor og far var til kobberbryllup i Østbirk, så var Amanda og Elliot på besøg i
Solbjerg.
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1. søndag i advent og årets store konfektdag i Solbjerg. Amanda og Elliot var med mor ved toget for at
hente moster Stine søndag formiddag. Der blev lavet en ordentlig omgang konfekt. Julen er for alvor
startet. Om 2 dage er det 1. december og så tæller vi ned med julekalender - både med og uden
chokolade og så er der jo julekalendere i TV. Der er flere af slagsen. "Absalons hemmelighed" på DR1,
"Nissebanden" på Ramasjang og "Juleønsket" på TV2.
Elliot er MEGET interesseret i, når Amanda laver matematik-lektier. Han vil gerne brilliere og han er
faktisk ret god til det. Dog stadig kun PLUS og MINUS stykker.
Elliot er efterhånden ved at være en Kim Larsen kender. Han kan spotte Kim Larsens stemme, når Kim
Larsen dukker op i radioen.
Fredag d. 20. november havde Amanda inviteret pigerne fra klassen til stor fødselsdags-/Vild med
dans-/tøsehygge-aften på Bjertrupvej. Kun Amalie meldte fra, da hun er på ferie i Thailand. Der var
gang i den fra første fløjt. 11 piger fik pandekage med fyld. Der var gaveudpakning, der var musik
quiz, der var Vild med dans og der var fredagsslik. Det var vildt hyggeligt. Der blev i øvrigt lagt et
støjniveau over middel - nogle gange i top. Ved 24.00 tiden var der stilhed. Alle havde fået snakket af
og fundet en madras at falde til ro på. Der blev sovet til ca. 8 lørdag morgen, hvor der blev disket op
med friskbagte boller inden de alle blev hentet ved 9.30 tiden.
Søndag var vi et par timer til brunch hos naboen sammen med de andre naboer. Vi var 4 familier med
børn. Der var gang i den i de par timer.
Efterfølgende var vi til julebanko i Elliots klasse. Vi kom hjem med en masse gaver. Hold da op - der
var mange gaver.
Lørdag d. 14. november var Amanda på besøg hos kusine Laura og overnattede til søndag, hvor Minus
fyldte 1 år. Der blev sunget fødselsdagsang og Minus fik sin livret. En rugbrødsmad med leverpostej og
bacon.
Elliot, mor og far var på besøg hos Gry, Frey og deres forældre i Hornslet. I Hornslet fik Elliot leget en
del med Gry og Frey. Der blev også leget med racerbanen på loftet. Den er bygget ud, så den nu er 36
meter lang. Det er en flot racerbane. Elliot har ret godt tjek på, hvordan man håndterer de racerbiler.
Faktisk er Elliot bedre til at følge med Jesper, når der køres om kap.
Vi så fodboldkampen Sverige-Danmark inden vi kørte hjem. Sverige vandt 2-1. Returkampen på
tirsdag bliver lidt spændende.
Torsdag d. 12. oktober var vi alle til farfars urnenedsættelse. Graveren fortalte, hvordan, hvorefter vi
satte urnen ned og fyldte hullet op med jord. Alle fik lov at kaste jord på. Elliot, Amanda, Laura og
Asger fik dermed på egen hånd gravet farfars/morfars urne ned.
Lørdag formiddag var Amanda og Elliot i det nye badekar sammen for første gang. De nød det.
Efterfølgende var der dømt oprydningsdag. Der blev ryddet op, smidt ud og boret bogkasser fra farfar
op på hhv. Elliots og Amandas værelser.
6. november var der diskofest i SFO. Både Elliot og Amanda var afsted til det. Mor var frivillig forældre
og stod i frisør-boden og flettede hår i 3 stive timer. Elliot og Amanda hyggede sig. Elliot var stolt over
at være med for første gang - han hyggede sig med sine venner. Amanda var med for sidste gang. 3.
klasserne er de ældste, der er med der. Næste år hedder det nok klub fest for hendes vedkommende.
Mandag morgen - første dag efter efterårsferien. Pyyyh. Det var hårdt at komme op. Amanda var HELT
væk. Elliot var nogenlunde frisk.
Mens Elliot var til svømning efter skole, så var Amanda til disco dans hos VM Dans i Aarhus stadionhal.
Isabellas storesøster havde inviteret til store vennedag, hvor de tilmeldte dansere kunne invitere en
flok venner. Der var 6 piger fra 3.c. med til den store vennedag. Det tyder på at Amanda blev bidt af
disco dansen.
Søndag - dagen efter bisættelsen tog Elliot over til Kasper og legede, mens vi andre kørte ned i farfars
lejlighed og begyndte at rydde op og smide ud. Laura og Sofie kom også. Laura og Amanda prøvede
farfars el-scooter. Da Elliot kom lidt senere på dagen, så prøvede han den også. Vi fik ryddet en del op
og har stadig nogle timer tilbage inden vi kan aflevere lejligheden til boligforeningen.
17. oktober 2015:
Farfar blev bisat fra Hørning kirke. Der var gæster fra nær og fjern (Skagen, Vejle, Thyborøn, Lemvig,
Glyngøre, Rødding, Solbjerg), som mødte op for at følge farfar på hans sidste rejse. Vi havde fået fat i
musiklærer studerende Mads Jacobsen til at synge farfars yndlingssang: "Fuglene letter mod vinden" af
Henning Toft Bro - en af farfars gamle ungdomskammerater tilbage fra Thyborøn-tiden.
Efterfølgende mødtes vi alle til kaffe og kage på Hørning Kro. Det var faktisk en god dag og i farfars
ånd. Da gæsterne tog hjem kørte vi hjem til Bjertrupvej. Sofie, Claus og bedstemor tog med hjem og
hyggede med æselspil og smørrebrød fra slagteren.
Torsdag i efterårsferien var vi alle til Halloween tema i Tivoli Friheden. Elliot, Amanda og mor mødte op
ved 13.00 tiden. Far dukkede op ved 15.00 tiden. Der var pyntet op og vi fik prøvet lidt af hvert. Ikke
nogle farlige ting. Hurlumhej-huset var det vildeste. OG så fik Amanda og Elliot en KÆMPE candyfloss
til deling. Det var højdepunktet.
Elliot og Amanda har været på 2-3 dages efterårsferie hos mormor og morfar i Solbjerg.
Amanda var til stor filmaften hos Søs fredag aften. Det var med slik og overnatning. Alle pigerne fra
klassen var med - det var en god måde at starte efterårsferien på.
8. oktober: Farfar døde i formiddags på Kommune Hospitalet i Aarhus efter en stor hjerneblødning
onsdag aften.
Amanda var med inde og se farfar i "6 timers stuen" i kælderen under afdeling 9. Amanda var
insisterende på at se farfar og sige farvel til ham. Han lå helt stille og lignede en, der sov. Han var
meget bleg - nærmest helt hvid.
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Amanda er meget berørt af det, når hun kommer til at tænke over det. Elliot er derimod meget lidt
berørt af det. Han spørger lidt ind til det og forstår ikke helt, hvordan han både kan ligge på sygehuset
og "sove" og samtidig være i himlen.
4. oktober: Østbirk og Tranbjerg folkene mødte op i Hørning til god mad og hygge. Børnene fandt
hurtigt hinanden og der blev leget. Det gode vejr gjorde at stort set alt leg foregik udenfor. Endnu en
hyggelig dag sammen.
25. september 2015. Så røg der endnu en tand i Elliots undermund. Den har været på vej ud den
sidste uge og i aften var det altså det rigtige tidspunkt.
Elliot er jo begyndt på svømmeundervisning i Hørning, hver mandag sammen med Frederik PJ. De
hygger dig sammen. Forældre er bandlyst i hallen. Kun de sidste 5 minutter er det tilladt for forældre
at overvære svømmeundervisningen. De sidste 5-10 minutter er der fri leg. I dag blev der kastet og
sparket med bold fra kanten og ned i vandet og tilbage igen. Elliot sparkede bolde med høj fart ned i
vandet. Pludselig ramte han en af de store (ca. 2. klasse) drenge lige direkte i ansigtet. Av!! De store
drenge går på holdet lige efter Elliots hold - drengene var netop hoppet i vandet, da Elliots missil kom
hamrende afsted lige ind i ansigtet. Den store dreng tog det dog pænt.
17. september 2015:
Amanda er blevet helt vild med at se Dagens mand på Youtube. Hun har snart været igennem alle de
afsnit, som TV2 har lagt ud på nettet. Det er et stort hit hos Amanda lige p.t. Nu er det ikke mere Lille
nørd, Store nørd og tegnefilm. Nej, nu skal det være Dagens mand.
Fredag var en begivenhedsrig dag for Amanda. Skole, SFO, fødselsdag hos Maya og Josephine (slået
sammen), første svømmetime i Hørning og så besøg af kusine Laura, som overnattede til lørdag. Der
var ikke tid til at kede sig.
Elliot havde også overnattende gæst på besøg. Det var Frederik, som kom hen på eftermiddagen og
overnattede til lørdag.
Torsdag morgen spurgte Elliot om han ikke nok måtte være i SFO lidt. Det er nemlig ved at være nogle
dage siden han har været i SFO. Han savner at kunne spille bordfodbold m.m. med sine venner. Det
passede jo så fint at det netop var torsdag han spurgte, idet han først bliver hentet 16.30.
Elliot er begyndt at bruge et særligt udtryk, når han bliver begejstret.
Når han f.eks. vinder en bane i et spil eller han skyder en KÆMPE "højder" i fodbold eller han jonglerer
med en bordtennisbold i adskillige sekunder. Så kan han godt finde på at råbe "Shit!". Det kan godt
ske flere gange i træk at han råber "Shit, shit, shit!". Man ved i hvert fald at han er i godt humør, når
det sker.
Lørdag d. 5. september.
Elliot er rigtigt begyndt at lege med sine nye og gamle venner. Lørdag var han på besøg hos Frederik
S. (ikke Frederik P.J.). De legede sammen fra 10.00 til 17.00. De havde en rigtig god dag sammen på
Birkevænget.
Lørdag d. 29. august inviterede bedstemor os på kanotur på Skanderborg sø. Alle var lidt spændte på
det. Vi lejede kanoer for 1-2 timer og drog afsted ud på søen i to kanoer. Elliot sammen med mor og
bedstemor. Amanda sammen med far. Det blæste en del og der var en del strøm, så det var lidt
udfordrende for alle. Det endte dog med over en time i kanoerne. Udfordringer for alle. Det tog lige lidt
ekstra kræfter, så mon ikke vi falder hurtigt i søvn i aften.
Nogle dage efter at Elliot startede i 0. klasse, så tabte han sin første tand. Det var en stor dag for både
Elliot og Amanda. Den nye tand var allerede på vej op indenfor den gamle tand, så det var bare med at
få den gamle tand rokket og pillet ud. Det skete altså her sidst i august 2015.
Fredag til lørdag var Amanda med sin klasse i Ree Park - mor var i øvrigt med som en af de 6 voksne
på turen.
Der var guide på fra ankomsten kl. 13.00 og til afgang næste morgen kl. 9.00. Det har været et meget
spændende ophold. Overnatning i telte med bål ude foran. Tæt på aber, geparder, ulve, æsler m.m.
Amanda og mor var meget trætte, da de kom hjem lørdag formiddag.
Tirsdag var vi ved Rude Strand for at bade - det blev ikke til meget badning, idet bølgerne var meget
voldsomme. Vi nøjes med at soppe. Vi havde madpakke med, som vi nød på en bænk i Norsminde det var behagelig læ.
18. august 2015:
Skolegangen går fint. Elliot har nu været i skole i 1½ uge og det virker som om han er faldet meget
godt til. Han har styr på rutinerne og han er glad for at være kommet i klasse med Emil og Frederik.
Når vi spørger, hvordan det går i skolen og hvad han har lært, så er svaret: "Det ved jeg ikke!". Men
ind i mellem kommer der lidt info ud af munden på ham. F.eks. fortæller han at Lene (læreren) roser
dem, fordi alle børnene kan stille sig op i en række to og to på ca. 6 sekunder. Det er rekord ifølge
Elliot. I dag skulle de i fælles flok gå til fællesrummet - det skulle ske i en række - to og to.
Den 10. august 2015 var der skolestart for Elliot. Mor og far var med den første times tid. Elliot klarede
det rigtigt flot. Det lader til at han bare falder ind. Han gør ikke meget væsen af sig, men han suger til
sig. Han har fået plads ved et 4 mands bord med bl.a. Frederik og Emil. Det skaber lidt tryghed.
Amanda virker meget stolt over at Elliot er startet i skolen. Hun er lige vokset et par centimeter. Hun
har taget sig lidt af Elliot.
Tirsdag havde Amanda sin nye klassekammerat, Merle med hjemme og lege. Sofie var også med.
Elliot havde William med hjemme, da hverken Emil eller Frederik kunne. William går i 0.c og dermed
ikke i klasse med Elliot, men de kan stadig godt finde hinanden i skolegården og til samlinger.
Onsdag morgen gik Elliot og Amanda selv hjem fra skole kl. 15.00. De var lige hjemme i en lille time inden de gik over til Frederik og Lærke.
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Elliot har været i SFO både onsdag og torsdag og virker til at være meget glad for det. I dag (torsdag)
havde han Frederik og Emil med hjem til vandkamp og trampolin i det gode vejr. De havde en helt
forrygende dag. Elliot var MEGA træt, da han blev puttet ca. 19.30 ...
Tirsdag var Elliots første dag i SFO. Han mødte kl. 9.00 og kom hjem igen ved 13.00 tiden. Det gik fint.
Han legede med Frederik og Emil. Efter sigende legede han også med en pige (Natasja), men det
benægter han hårdnakket.
Mandag var Amanda hos Sofie og Ida til leg hele dagen. Vi så først Amanda efter aftensmaden ved
20.00 tiden. De har da for alvor hygget sig.
Søndag var vi til 11 års fødselsdag hos kusine Laura i Stilling. Grill, leg og badning i Stilling sø stod på
programmet. Elliot og Amanda var dog ikke klar til at hoppe i søbadet. Det var kun Asger, Laura, Jeppe
og Marie, der var klar på det. Minus var også en tur i søen. Den kan bare ikke klare at Laura skal
svømme rundt alene, så den ville med. Ingen tvivl om at det er Lauras hund.
Fredag eftermiddag dukkede Calvin, William, Annette og Jørn op til det årlige traditions-besøg med
indbygget tur til Cirkus Summarum. Fredag blev der hygget og leget. Fredagsslik er obligatorisk.
Amanda fik William til overnatning på værelset. Calvin sov hos Elliot. De leger MEGET godt sammen.
Der var ro på værelserne lidt før 23.00.
Lørdag morgen - op ved 7.30 tiden - morgenmad og så afsted til Tangkrogen og se Cirkus Summarum.
Forrygende underholdning til børn. Amanda, Elliot, Calvin og William er efterhånden ved at være blandt
de største børn og det kunne tyde på at det var sidste tur til Cirkus Summarum. Næste år må vi ændre
vores traditionstur - Cirkus Summarum er ikke længere det store hit. Børnene foreslår at vi tager en
tur til Disneyland i Paris - de voksne har nok lidt andre planer.
Vi havde visit af Bastian, Gitte og Lars til lidt have-hygge! Trampolinen blev brugt og vi fik hygget lidt
med kaffe og kage. Bastian (4 år d. 5. august 2015) er MEGET snaksaglig og fører gerne ordet. Han
underholdt også omkring spisebordet, da vi ved 18.00 tiden fik lidt grillpølser og salat. Vi fik også lige
tjekket Gittes mave, som er ved at vokse sig stor. Der dukker en lillesøster op i november.
30. juli 2015:
Vi er alle tilbage efter sommerferie i hhv. Vindeby (Tåsinge) og København. En masse spændende
oplevelser krydret med regnvejr. Alt i alt en god tur - med lidt vådt tøj i bonus. Billeder/video dukker
op senere.
17. juli 2015:
Amanda og Elliot er tilbage i Hørning efter 6 dejlige dage i sommerhuset med mormor, morfar og
moster Nana. I Inge og Aages sommerhus har der været besøg af Mille, Mathilde, Bertram og Felix, så
der har været mange at lege med. Der er bl.a. blevet lavet snobrød over det nye bålsted, som morfar
og Elliot har lavet. Det er også blevet til en tur i Kattegatcenteret. Det har været en god uge. Dog ikke
rigtigt badevejr, men alligevel godt vejr til at være ude at lege.
10. juli 2015:
Sidste dag i børnehaven i dag for Elliots vedkommende. Aldrig mere børnehaven. Elliot er SÅ klar til at
komme i skole. Han virker til at være tilfreds med at børnehaven er slut. Nu er der dømt 4 ugers
sommerferie inden skole/SFO starter.
9. juli:
Amanda blev hentet af kusine Laura, fætter Asger og faster Sofie i Mosen kl. 11.00 og turen gik til
DOKK1 i Aarhus. Der blev leget nogle timer inden turen gik til AROS i et par timer. Amanda havde en
god dag sammen med sin kusine og fætter.
7. juli:
Amanda og Elliot var på jordbær-tur med bedstemor, Laura, Asger og Sofie. Turen gik til Gylling lidt
udenfor Odder. Samme sted som sidste år. Der blev plukket jordbær i store mængder og det blev også
til en lille pose ærter.
24. juni. Elliot og børnehavegruppen havde inviteret forældre og søskende til hygge i Skovhuset og
farvel til Skovhuset. Der var leg, kaffe, boller, skovtur med opgave-poster, grill og sang. Det var sidste
gang Elliot skulle i Skovhuset.
Det er tydeligt at Elliot føler sig godt hjemme der. Amanda blev udpeget som "barnepige" af Karls
lillebror på 1½ år. Lillebroderen forelskede sig i Amanda. Han ville holde i hånd, bæres og sidde ved
Amanda.
23. juni - Sankt Hans aften. Mormor og morfar kom forbi til aftensmad. Havkat på grillen. Der var også
jordbær med fløde inden vi tog turen til Stilling Sø og så bålet brænde. Vi nåede ikke at opleve båltale
m.v., men Amanda og Elliot fik popcorn. Vejret var rimeligt - dog stadig ikke højsommer. Det
småregnede lidt, mens vi var ved bålet.
Elliots klasse og klassekammerater er offentliggjort. Han skal gå i 0.A og han kommer til at gå i klasse
med 6 andre fra Grantræet. Det ser ud til at blive en tip top gruppe. Elliots ønsker er blevet hørt med
hensyn til Emil og Frederik. Dejligt!
18. juni 2015:
Valg i Danmark. Helle Thorning går af og Lars Løkke kommer til.
Amanda og Elliot var med nede i hallen og stemme tidligere i dag. Amanda har en forståelse af, hvad
der foregår ved et valg.
13. juni var vi til stor komsammen i Vejle. Der var "Fætter/Kusine-fest" på fars side. Det var rigtigt
hyggeligt. Elliot tøede så småt op i løbet af dagen. Amanda var i fuld firspring fra 1. minut. Der blev
leget med granfætre og grankusiner. Vi fik gået en tur i skoven lige i baghaven. Fars kusine Birthe og
familie bor i Vinding (en del af Vejle). Tæt på skov og tæt på fjorden.
En lang og hyggelig dag sluttede med en sen ankomst til Hørning ved 22 tiden.
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11. juni 2015: En meget lang og begivenhedsrig dag er slut.
Elliot sov dårligt natten til idag. Han vågnede flere gange i løbet af natten og kunne ikke forstå at han
ikke var blevet vækket med fødselsdagssang. Det skete første gang kl. 00.30 og anden gang kl. 2.00.
Han var SÅ spændt på hvad dagen skulle bringe at han ikke kunne sove.
Han blev vækket kl. 6.15 med sang, flag og gaver. Han fik bl.a. en ny cykel, som var gemt udenfor han skulle finde den ved hjælp af et skattekort.
Han var MEGET glad for cyklen og måtte have en tur med det samme.
Drengene fra Grantræet skulle komme til formiddagsfrugt, spaghetti og kage.
Elliot var med nede at hente drengene. Der var 13 drenge inkl. Elliot. De hyggede sig gevaldigt på
Bjertrupvej. Både ude og inde. Trommerne blev brugt flittigt. Trampolinen blev brugt flittigt. Frugt,
pasta og hjemmelavede lagkager var et hit. Elliot nød at have sine venner på besøg - de blev afleveret
i børnehaven igen ved 13.00 tiden. Senere på eftermiddagen dukkede mormor og morfar op til varm
kakao og boller. De havde fine gaver med i form af en fodbold, en sommerjakke og en solhat. Dejligt
med nogle lækre gaver.
Elliot fik vist sin nye cykel og at han kunne cykle på den.
Da mormor og morfar tog hjem gik turen til Spejderhytten i udkanten af Hørning. Der var der stort
grill-arrangement for Amandas klasse. Forældre og søskende var også inviteret. Det endte med at blive
ret sent inden vi kom hjem og blev puttet. Amanda og Elliot var i seng ca. 21.00. Hold da op en dag!
Onsdag d. 3. juni 2015. Elliot blev hentet af moster Nana i børnehaven og Amanda gik hjem selv.
Hjemme på Bjertrupvej havde de 1 times tid sammen inden far og mor kom hjem fra arbejde. Det er
bare godt at Nana kan hjælpe med at hente.
Mandag d. 1. juni var det mormors fødselsdag. Det blev fejret i Solbjerg med kaffe og kage og
efterfølgende lækker grillet laks. Faster Inge og onkel Aage var også mødt op til at fejre mormor.
Søndag d. 31. maj var det rimeligt vejr ind i mellem regnbygerne. Elliot og far kørte en hyggetur på
cykel rundt på Hjertestien rundt om Hørning. Vi kørte kun ca. halvdelen af turen og det blev til ca. 7
kilometer. Elliot var rigtig glad for at komme ud at cykle. Vi forsøgte at tælle antal skovsnegle, men
opgave allerede ved 20 - det blev for vildt med de snegle. Vi mødte vel omkring 300 på turen. Vi fik
kørt en del af de skovsnegle over, men vi er overbevist om at bestanden IKKE er truet. Undervejs var
der lagt en pause ind, hvor vi kunne drikke lidt vand og dele 4 kiks.
Torsdag var Elliot uheldig i børnehaven - han blev hentet lidt i 16.00. Han var faldet uheldig og slået
panden i gulvet. Det medførte en KÆMPE bule - på størrelse med en bordtennisbold. Det så ret
voldsomt ud, men Elliot gjorde ikke meget ud af det. Han blev presset til at sidde med en ispose på
panden i nogle timer inden sengetid. Da Amanda kom hjem fra skole begyndte hun at græde - hun var
MEGET mere berørt af det end Elliot. Amanda havde hele tiden fokus på at hjælpe Elliot. F.eks. dække
bord, hente mælk, hente puder, finde madras osv. Amanda var rigtig god til at hjælpe Elliot.
Pinsemandag: Netop kommet hjem efter 2 overnatninger i Lalandia, Billund.
3 aktive dage med leg i badeland, bowling, Monkey Tonkey land m.v. Elliot og Amanda er blevet
MEGET mere fortrolige med vandet. De er stort set med til alle udfordringer i badelandet. Bølgerne,
baderinge, rutsjebaner (minus Tornadoen).
Amanda var ikke så vild med de store rutsjebaner. Hun synes de kilder lidt for meget i maven
(forståeligt). Elliot og Amanda var også vilde med at være i det store varme boblebad, hvor man kan
dykke og komme udenfor.
Vi fik spillet bowling, hvor far selvfølgelig vandt og mor fik en suveræn sidsteplads. Elliot og Amanda
klarede det rigtigt flot.
Når vi ikke var i badeland eller spillede bowling, så gik tiden i Monkey Tonkey land - det store legerum,
hvor der blev kravlet og rutsjet og kastet med bolde osv. I hytten blev der spillet "Fisk". Alt i alt en god
tur. Aktiviteter og afslapning for alle.
Mandag til fredag i uge 21 (18. til 22. maj) har Elliot været i skole. Dvs. at han med børnehaven har
været afsted i "Mosen", hver dag. De er gået fra børnehaven til Mosen og tilbage igen, hver dag. Det
har været en hård uge - trætte ben og trætte børn. Det virker som om at Elliot falder meget godt ind i
skole-rutinen.
Mandag: Elliot har været med børnehaven i skole i dag. Det var gået fint. Elliot virker til at have fundet
roen ved at skulle i skolen. Han kender efterhånden også skolen ret godt. Amanda blev hentet tidligt i
dag, da hun var lidt sløj. Bedstemor trådte hurtigt til og hentede ved 11.30 tiden. Amanda var ret
hurtigt frisk igen. Det hjalp en hel del at moster Stine kom forbi til et kort visit på trampolinen.
Amanda er frisk igen.
Søndag var Amanda på besøg hos kusine Laura og lege nogle timer, mens Elliot havde besøg af Oliver
nogle timer.
Lørdag ved 9.00 tiden dukkede mormor og moster Nana op og hentede Elliot og Amanda. Så kunne
mor og far i fred og ro få styr på mad og borddækning m.v.
Klokken 12.00 dukkede fødselsdags-gæsterne op. Moster Nana, moster Stine, mormor, morfar, Asger,
Laura, Sofie, Claus, bedstemor og farfar. Mor blev fejret med maner. Mor og far var lidt stressede, idet
planen var skredet. De havde begge røde kinder, da gæsterne kom. Det gik dog alt sammen - ingen
grund til panik. Vejret var ikke super godt. Det regnede hele dagen. Der var ikke ret meget lejlighed til
at hoppe på trampolin eller andre udendørs aktiviteter. Der blev leget indenfor. Da gæsterne var gået
ved 18-19 tiden var Elliot og Amanda sultne. De fik lidt pasta med skinke og ketchup. Så var det på
hovedet i seng.
Fredag d. 8. maj 2015: Mor blev vækket på sengen kl. 6.15 med flag, sang og gaver. Det var jo
almindelig hverdag, så vi havde alle lidt travlt med at få fejret mor inden der var afgang til skole,
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børnehave og arbejde. Dog havde mor taget en fridag på sin fødselsdag, så hun kunne tage den lidt
med ro selvom hun havde gøremål nok i løbet af dagen. Amanda og Elliot blev hentet tidligt den dag.
Mormor, morfar og moster Nana kom forbi hen på eftermiddagen til kaffe og kage. Senere kørte vi fire
fra Hørning til Århus C for at spise. Egentlig ville vi have bord på Bones, men der var optaget. I stedet
besøgte vi Jensens - det kan alle spise. Der blev spist lækre menuer og der blev sluttet af med fri is.
Amanda fik spist så meget at hun kastede op og havde det skidt på vejen hjem. Det var bare med at
komme hjem og sove inden det blev lørdag, idet der ville dukke 10 gæster op til frokost og kage m.v.
Onsdag: Elliot blev hentet tidligt at mormor og morfar. De skulle ud og købe en skoletaske. Det tog
ingen tid - Elliot havde for længe siden fundet den rette skoletaske - nemlig en LEGO Chima
skoletaske. Den skulle han bare have og han var rigtig stolt over at få sådan en taske. Den blev vist
frem til mor og far og Amanda.
Tirsdag: Elliot var med børnehaven inde og se Cirkus Ib.
Mandag havde Amanda besøg af Lærke og Sophie fra skolen. De var gået tidligt hjem og fik hoppet
trampolin med mere. Alle tre viste nye tricks på trampolinen. Det er ikke småting, der vises på den
trampolin.
Fredag d. 1. maj kørte vi over Ringkøbing og Søndervig til Nymindegab, hvor bedstemor havde lejet et
sommerhus en uges tid sammen med sin søster Ruth. Vi var inviteret til 2 overnatninger. I løbet af de
2-3 dage var der besøg af fars fætter Claus med kæreste Thyra. Fars kusine Susanne med mand Simon
og tre børn Emil, Lasse og Jeppe på hhv. 8, 11 og 14 år. Elliot og Amanda nød at være i sommerhus.
300 meter til stranden og leg udenfor. Det blev også til en smuttur til Bork havn, hvor vi fik en is i den
stride vestenvind. Amanda var i øvrigt lidt benovet over at møde 3 grandfætre. Vi kom til at snakke om
hvor mange grandfætre og -kusiner hun egentlig havde. Vi nåede op på 26 styks + det løse. Hold da
op!! Der er mange hun endnu ikke har mødt.
Elliot legede fint med Emil - der blev spillet bold og der blev kastet med frisbee.
Søndag gik turen hjemad igen. Et lille is-stop i Hvide Sande og et lille kaffebesøg hos Minna og Leo i
Søndervig blev det til inden vi for alvor vendte snuden hjemad. Da vi NÆSTEN var hjemme gjorde vi
holdt på Himmelbjerget og prøvede deres nye legeplads. Dejlig weekend slut. Ny uge truer i mandag
morgen.
Tirsdag d. 21. april var der stor "1. skoledag" på Bakkeskolen. Elliot var inviteret med mor og far. Der
var info til forældrene, mens børnene var i klasserne med lærere og pædagoger. Det stod på i ca. 1½
time. Elliot klarede det fint. Frederik var også med. Det gjorde at både Elliot og Frederik var lidt mere
trygge.
Alle kommende 0.-klasse elever fik en pose med lidt info og en fin T-shirt, hvor der står "Jeg går på
Bakkeskolen". Flot flot. Amanda var hos bedstemor mens.
Den store fødselsdags-weekend er vel overstået.
Lørdag (18. april 15) blev Nanas 39 års fødselsdag fejret. Først til lidt gave-regn i Solbjerg til lidt asti
og snacks. Efterfølgende kørte vi til restaurant Flammen og spiste os mætte i deres grillbuffet. Jette,
Steen, Inge og Aage var også med. Inge med nyopereret arm. Hun måtte hjælpes lidt på vej med
maden.
Lørdagen startede ellers med den store gymnastikopvisningsdag i Hørning. Amanda var med til
indmarch kl. 13.00 og var senere på gulvet med sit hold kl. 15.00. Morfar, Stine, Nana og Per dukkede
op og kiggede med inden turen gik til Solbjerg til Nanas fødselsdag.
Det var en rigtig god dag. Amanda er meget stolt over at være på det dygtige gymnastikhold.
Søndag d. 19. april 15 var det så Stines tur til at blive fejret. 30 ÅR!!!! Der blev også linet op med stort
gavebord og efterfølgende stort tapas bord med 10-15 lækre retter. Der blev også spillet vikingespil i
haven. Drengene anført af Elliot vandt over pigerne. Pigerne fik store klø. Det nederlag kommer til at
sidde dybt i dem længe.
Lørdag d. 11. april 2015 - årets første rigtigt varme da. Vejr til korte ærmer og shorts og 4-5 timer i
haven. Elliot hjalp til med at fjerne mos - det ville han hellere end at hoppe trampolin. Amanda var
med mor i havecenter og købe lidt jord og frø til vores nye højbed. Senere på dagen kom Frederik forbi
til noget leg - han blev også og overnattede. To trætte drenge kom i seng ved 20.30 tiden og de sov
NÆSTEN med det samme.
Mandag var vi i Stilling og fejre fætter Asgers 8 års fødselsdag. Han fylder dog først år d. 8. april, men
det blev fejret i dag. Der blev serveret brunch og der blev hoppet trampolin og spillet vikingespil i
haven. Det var super godt vejr, så vi var ude det meste af dagen. Minus er blevet mere rolig. Den kan
dog stadig piske en stemning op og vil gerne lege/bide, hvis det går vildt for sig. Elliot trækker sig, når
det bliver for vildt. Elliot havde dog mod nok til at spille bold med Minus.
Søndag var vi på besøg i Solbjerg til lækker påskelam m.m. Vi fik gået en lille tur i det gode vejr og vi
fik hygget lidt med påskeæg-jagt ude og inde.
Lørdag fik vi samlet et nyt højbed og vi fik pumpet alle cykler, så de er køreklar. Efter påske skal
Amanda til at cykle i skole.
Langfredag. Vi besøgte Gry og Frey i Hornslet. Vi fik hørt om deres seneste rejser og planer om
kommende rejser. Vi fik prøvet Jespers store projekt med elektrisk racerbane på ca. 30 meter, som
han har stående på loftet. Elliot blev faktisk ret god til beherske de vilde biler og kunne til tider køre fra
Jesper. Elliot var MEGET glad for at få lov at prøve racerbanen. Amanda fik også prøvet den, men
nåede ikke så meget, idet hun lige var "legeonkel" for Frey. En hyggelig dag i Hornslet var overstået
ved 18.00 tiden og så var det lige hjem og på hovedet i seng, næsten. Gårsdagens Aalborg-tur "sad i
benene!".
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Skærtorsdag. Vi mødtes med Calvin, William og Co. i Aalborg Zoo kl. 11.00 og havde over 5 timers
hygge i zoologisk have. Der blev kigget dyr, leget på legeplads, spist medbragt frokost og senere kage.
Der blev klappet geder og holdt små gule påske-kyllinger. Det var nogle rigtigt gode timer i Aalborg
Zoo. Efterfølgende var vi på besøg i Hasseris, hvor vi kunne se deres store køkkenprojekt, som Jørn og
Anette er igang med. Der blev leget og hygget. Amanda spiste godt af Anettes lækre lasagne. Elliot var
knapt så glad for den lasagne, men noget gled ned. Ved 21.30 tiden gik turen hjem mod Hørning igen.
To trætte børn og to trætte forældre var hjemme og på hovedet i seng ved 23.00 tiden.
31. marts 2015
Påskeferien er godt igang. I dag havde vi besøg af kusine Laura, som kom forbi og legede med Elliot og
Amanda i nogle timer.
Amanda er blevet rigtig god til at læse. Det er som om hun har knækket koden. Hun har fået mere lyst
til at læse og det virker som om at hun for mere interesse for at læse, når hun nu får nogle lidt mere
indholdsrige bøger.
30. marts 2015. Så starter hoppe-sæsonen.
Trampolinen er sat op og der kan hoppes. Elliot og Amanda var oppe at hoppe inden trampolinen for
alvor var oppe. De nåede at hoppe 1 times tid inden det begyndte at regne.
14.-21. marts 2015 - skiferie i Trysil. Sikke en uge. Masser af oplevelser; skiskole, stolelift, frisørsalon,
stoledans, styrt, snevejr, crossbane, Magne, Olivia, Joan, Poul, kager, chokolade, varm kakao, "I drink
to the cardinals puf ...", WIFI, god mad og Go Pro kamera. Der er meget at nævne. Mon ikke der
kommer en video indenfor de næste 1-2 uger.
Lørdag var en rolig dag uden aftaler. Vi var hele familien inde i Århus og få kigget på skiferie-udstyr.
Amanda manglede noget skiundertøj og Elliot manglede skibriller. Vi fik brugt 1-2 timer i Århus og Viby
inden vi vendte snuden hjem igen.
Lørdagen er gået med lidt boldspil i haven. Elliot insisterede på at far skulle med ud at spille. Senere
var der matematik-lektier for Amanda - Elliot var med på at han også skulle lave matematik-lektier og
han gik op i det med liv og sjæl. Noget tyder på at han er ved at være moden til skolegang i august
'15.
Søndag var Amanda til fødselsdag hos Søs og Nadija, som havde valgt at slå det sammen. Det blev
afholdt i legehallen i Brabrand. Vi er spændt på at høre, hvordan det er gået.
Lørdag d. 28. februar var Amanda til svømmestævne i Silkeborg med HASA klubben (mor var med).
Det var med stor spænding frem til dagen og på dagen. Meget spændende om hun kunne klare at
svømme om kap med de andre svømmere og om hun overhovedet kunne svømme 25 og 50 meter
uden at holde pause.
Det viste sig at blive en rigtig god dag. Der var spænding og fart i Amanda. Hun kom hjem med en
guld- og en sølvmedalje. Det blev til guld i 25 meter stafet med tre andre svømmere fra HASA - bl.a.
Johanne, som Amanda blev rigtigt gode venner med. Sølv blev det til i 50 meter fri Stjerneløb. En rigtig
god succes-oplevelse, som Amanda gerne vil dele med andre.
Mens Amanda var til svømmestævne, så var Elliot på legebesøg hos Frederik hele eftermiddagen. Kl.
18.00 kom begge krudtugler til Bjertrupvej og fik serveret aftensmad incl. dessert. De fik leget videre
inden det var sengetid ved 20.15 tiden. Der var rimeligt ro på hos drengene fra det tidspunkt, MEN de
lå dog og snakkede og ind i mellem blev det lidt højlydt. De faldt først i søvn ved 21.30 tiden, hvor
Amanda og mor kom hjem fra svømmestævnet.
Onsdags-svømning går forrygende - både over og under vand.
Se selv!
15. februar - fastelavnssøndag. Amanda var lidt i vildrede - hun kunne ikke finde nogle veninder, der
kunne gå rundt og rasle med bøssen. Pludselig stod der 4 piger udenfor døren. De ville have hende
med. Det var Søs, Josephine, Lily og Isabella. De gik rundt 1 times tid og landede hjemme hos Isabella
til varm kakao og boller og en videofilm. Da Amanda kom hjem var Elliot klar til at gå rundt med
Amanda. De har gået rundt i kvarteret og samlet en kæmpe pose slik og over 50 kroner. Hold da op en
god søndag. Elliot klædt ud som Darth Vader og Amanda som Zendium.
14. februar var vi til 49 års fødselsdag i Stilling hos onkel Claus. Der blev leget med Minus og Asger,
Laura og Jeppe. Minus var næsten hele tiden i centrum. Elliot er ikke så vild med Minus, fordi den kan
finde på at bide i tæerne. Elliot sad helst med tæerne pakket godt ind under numsen, når han sad i
sofaen.
Det var jo også dagen, hvor det store MGP børneshow blev afholdt. Laura ville gerne med hjem til
Hørning og hygge med MGP med chips og sodavand. Amanda og Elliot nød at have Laura på besøg. Der
var gang i den. Der blev danset og sunget med og svedt. Pyyyh!! Sikke en aften. Elliot sov ca. 22.15.
Amanda og Laura sov ca. 23.00.
Laura og Amanda evaluerer sangene.
Amanda og Elliot har været på vinterferie i Solbjerg fra tirsdag aften til fredag aften. De har rigtigt
oplevet en masse. Bl.a. Moesgaard Museum og AROS. AROS var med Mille Mai, Mathilde, Inge, Aage,
Nana, Kristoffer og Alexandra. Amanda og Mille havde nogle gode timer sammen - bl.a. inde i det
tågede rum. Elliot kom også hjem og fortalte om den vikingekrig han var centrum i ude på Moesgaard
Museum. Han fortalte også om at han havde løbet rundt oppe på taget af Moesgaard Museum.
Søndag var vi et smut ude hos bedstemor. Hun ville hjælpe med at sy fastelavnsdragt til Amanda.
Amanda skal være en tandpasta-tube. Amanda havde stof med og så var planen at bedstemor skulle
hjælpe med at sy på symaskine, men Amanda kom til at gøre det selv. Det var en stor ting for
Amanda. Nu kan hun både sy lige sting og zig zag.
Hen på eftermiddagen kom Asger, Laura, Claus, Sofie og Minus også på besøg hos bedstemor. Vi fik
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hilst på Minus og vi fik lidt kaffe og kage. Minus er godt nok fræk. Den kan finde på at bide - ikke
hårdt, men lidt nappe-agtigt. Ind i mellem KAN det gøre ondt. Elliot er IKKE vild med det. Han vil helst
stå oppe i sofaen, når Minus kommer forbi.
6. februar:
Elliot har været til tønde-slagning i Skovhuset. Elliot var klædt ud som Darth Vader (Star Wars). Han
var den eneste, der var klædt ud som Darth Vader. 5 andre drenge var klædt ud som Batman, så var
der også lidt Supermand og så var der en del prinsesser og hekse.
Amanda er til Amalies 9 års fødselsdag. Amalies familie får en lille hundehvalp om et par dage. Hvalpen
skulle helt bevidst ikke dukke op før Amalies fødselsdag. Alle pigerne var trætte efter skolefesten i går
aftes. Det havde været en stille fødselsdag, sagde Amalies far og mor.
5. februar: Amanda og mor var til skolefest torsdag aften. Det blev sent inden de var hjemme. De var
først hjemme kl. 21.30 og så på hovedet i seng. Det har været en rigtig god fest med disko i
gymnastikhallen og chips og saftevand osv. Der var gang i den.
Onsdag d. 28. januar - svømning ...: Amanda har fået taget personlig bedste tid - så hun kan være
klar til at dyste til svømmestævnet i Silkeborg. 25 meter svømmede hun fantastisk hurtigt på 34
sekunder. 50 meter klarede hun på 1,31. Flotte tider. Tydeligt at hun gør i stå på anden banelængde
fra 25-50 meter.
Elliot bliver ved med at rykke. Nu dykker han med åbne øjne 6-10 meter af gangen. Det er en form for
svømning, men med hovedet under vand og det g�r faktisk ret stærkt. Han lader sig ikke røre af at få
vand i øjnene og han er mere og mere frygtløs. Imponerende af en dreng, som for 6 måneder siden
knapt nok ville have vand på halsen.
Mandag morgen var det mormor og morfar der afleverede Amanda og Elliot. Mor skulle m�de tidligt og
far var i K�benhavn. Det blev til en overnatning i Solbjerg fra s�ndag til mandag. Mor sov der ogs�.
Det var godt nok en atypisk start p� ugen. Dejligt at mormor og morfar kunne hj�lpe i den situation.
Mor har v�ret til ansigtsmassage-undervisning henover weekenden d. 24.-25. januar. Nu skal Amanda
have ansigtsmassage, som skulle kunne gavne Amanda med hensyn til sine sensitive udfordringer med
at have t�j p�. Vi krydser fingre for at det vil kunne hj�lpe Amanda. Det kan ogs� virke positivt p�
Amandas udfordringer med at få sovet ud.
Amanda har noget at tænke over for tiden. Hun er inviteret med til svømmestævne i Silkeborg i
februar og hun er tilmeldt BGI gymnastiklejr sidst i januar. Det kr�ver nogle overvejelser fra Amandas
side. Der er aftener, hvor hun ikke kan falde i s�vn. Der har v�ret enkelte aftener, hvor hun græder
sig selv i søvn og ikke falder til ro f�r efter 22.00. Det er godt nok overvældende, hvad hun kan sætte
i gang af tankevirksomhed.
Mon ikke det ender med at hun f�r to gode oplevelser.
17. januar havde vi bes�g af Tranbjerg og �stbirk gruppen. Der var lagt op til indend�rs hygge. De
voksne omkring spisebordet og b�rnene i fuld fart rundt i huset. Elliot var rigtigt godt med i legen med
store Emil og Frederik. Sofia og lille Emil leger rigtigt godt sammen, mens Amanda og Eline hygger sig.
14. januar 2015. S� er Elliot meldt ind i folkeskolen pr. 1. august 2015. Bakkeskolen venter forude.
10. januar fejrede vi farfars 73 års fødselsdag med en brunch i Stilling. Sofie og Claus lagde hus til og
vi fik fejret farfar med gaver og god mad og samv�r. Asger og Laura havde dagen f�r f�et en ny
hund. En lille s�d terrier p� 8-9 uger. Den hedder "Minus". Amanda var S� glad for den. Elliot skulle
lige samle mod til sig - han fik da både siddet med den og givet den godbidder. Da vi havde k�rt farfar
hjem ved 13.00 tiden og fødselsdagen var ovre, så skulle vi hjem, men Amanda tryglede om at få lov
at blive hos "Minus" Det fik hun så lov til. Laura og Amanda legede sammen i 3 timers tid og havde
100% fokus p� Minus.
Mon ikke Selma er glemt og Minus kommer ind foran i Amandas hukommelse den n�ste par dage.
Den 3. januar kørte vi til Herning og afleverede fars firmabil - KIA'en. Den skulle Lundberg have retur,
idet far starter hos Inventio.IT fra 5. januar.
Vi fik afleveret bilen hos fars tidligere kollega, Per. Vi kørte derefter til Ikast svømmehal og fik prøvet
en ny og spændende svømmehal. Der var rutsjebaner og sjove bassiner. Der var ca. 150 andre
personer inde at svømme, så der var lidt pladsmangel, men det gik alligevel. Tydeligt at Elliot er blevet
meget tryg i vandet - også selvom det er et nyt sted.
Amanda har virkelig savnet Selma i starten af det nye år. Flere aftener har hun grædt sig i søvn, fordi
hun savnede Selma. Det har faktisk været et stort tema ved sengetid de første 5-8 dage i januar.
Nytårsdag.
Selma og Co. vågnede jo lidt op af dagen. Vi fik alle lov til at sove til ca. 8.00. Så var det tid til
morgenmad og efterfølgende en gåtur. Elliot fik lov til at gå med Luna i snor. Det var han vældig
tilfreds med. Gæsterne tog hjemad ved 14.00 tiden. De skulle nå en færge til Sjælland. Tak for
besøget. Vi ses senere i 2015.
Nytårsaften i Hørning.
Fornemt besøg fra Amager. Selma, Maria og Carsten dukkede op i Hørning ved 13.00 tiden. Luna var
med. Det var hygge fra starten. Selma skulle lige vises frem. Første gang hun var i Jylland - første
gang hun var ude at sejle. De blev indlogeret på Amandas værelse og kunne føle sig hjemme der. Luna
skulle lige rundt og snuse til hele huset og sige goddag til Amanda og Elliot. Amanda er MEGET glad for
Luna, mens Elliot lige skulle se den an. Det tog ikke mange minutter inden Elliot var tryg ved Luna.
Luna er jo ved at være oppe i årene (11 år) og er jo rolig og nem at være sammen med. Elliot lærte
hurtigt at tackle Luna. Selma og Amanda blev ret hurtigt gode venner. Amanda fik lov at sidde med
Selma og holde og løfte og lege med Selma. Amanda havde en rigtig god dag sammen med Selma. Vi
fik set dronningens nytårstale, vi fik en god middag, vi fik skudt nogle knaldperler af og fik lavet lidt
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løjer med naboerne - Amanda, Elliot og Carsten var ovre hos Bent og smide noget konfetti ind af døren
og sige Godt nytår! Vi fik set "90 års fødselsdag". Amanda morer sig over ham tjeneren, som bliver
mere og mere fuld. Klokken 24.00 hoppede vi ned fra sofaen og ind i det nye år og vi skød en kæmpe
raket af og et batteri med 16 skud. Hold da op. Elliot var forsigtig. Han ville helst stå under taget på
carporten og kigge på himlen. Han var bange for at få en nedfalden raket i hovedet, så han valgte altså
carporten.
Elliot og Amanda var MEGA trætte og kom i seng ved 1.00 tiden. Selma sov fra det hele og vågnede
ved 2.30 tiden. Hun fik lidt at spise og så var der sengetid for de voksne også. Luna havde været
bange fra 23.00 tiden, så da skyderierne havde lagt sig, så blev den luftet ude i haven. Den fik da lige
undersøgt vores have lidt.
4. juledag 2014:
Julefrokost i Virring hos bedstemor. Laura var ikke med, idet hun er til h�ndbold-st�vne i Bjerringbro.
Vi andre fik serveret gr�nlangk�l, medister osv. - det samme som vi plejer. Det blev til 30 minutter
p� k�lkebakken. Bedstemor har en sl�de, som Elliot, Asger og Amanda kunne deles om. Der var
ogs� pakkeleg - Elliot var lidt bedre forberedt denne gang. Ingen t�rer - kun lutter gl�de over at f�
nogle sjove gaver. Farfar var ogs� med - dog for en kort bem�rkning. Da vi havde spist, s� ville han
gerne k�res hjem til Skanderborg og det blev han.
3. juledag 2014:
Besøg hos moster Nana til æbleskiver, gløgg, småkager m.m. Også her blev der set Olsen Bande film.
Det var "Olsen Banden p� sporet". Elliot og Amanda fik lov til at låne moster Nanas samling af Olsen
Banden film. Hun har alle 14 i en samlet DVD box, som vi nok skal muntre os med ved lejlighed måske her i juledagene.
2. juledag 2014:
Julefrokost i Solbjerg - masser af god mad og hygge. Der blev tid til en lille gåtur ud i kulden. Den dag
var det bidende koldt, så vi måtte klæde os godt p� for at holde varmen. Vi var lige forbi kælkebakken
i Solbjerg, hvor moster Nana fik prøvet en tur, hvor hun n�sten r�g ned i søen. Nana havde
nogenlunde styr p� det. Da vi kom indenfor igen var der arrangeret pakkeleg. Det gik næsten som det
skulle. Elliot havde set sig lun på en bestemt pakke og da tiden l�b ud var det Amanda der sad med
netop den gave. Det kr�vede lige lidt t�rer og lidt bytten rundt p� gaverne inden han faldt til ro igen.
Vi fik ogs� set en Olsen Bande film. Nemlig den der hedder: "Deruda'". Den var Elliot og Amanda
meget opslugt af. Hele vejen hjem til Hørning sad Elliot p� bags�det og sagde: "Skide godt, Egon!"
1. juledag 2014:
Dagen startede lidt sent. Alle sov til ca. 8.40-9.00 og vi fandt ud af at der var faldet et p�nt lag sne.
Så skulle der leges med LEGO Chima - og der skulle i �vrigt ses p� nogle gaver fra i går. Elliot og far
nåede også at skrabe sne i indkørslen. Der blev ryddet lidt op inden vi skulle til julefrokost i Stilling.
Ved 13.00 tiden var vi i Stilling til det store mad-orgie. Der var sild, snaps, fiskefilet, leverpostej og
meget meget mere. Der var tid til nogle små pauser fra bordet ind i mellem. Amanda og Elliot legede
fint med Laura, Asger og Jeppe hele eftermiddagen. Marie var ogs� med til lidt leg ind i mellem.
Eneste, der ikke lige var med var Jens og farfar. Begge havde meldt afbud til dagens julefrokost.
Vi var hjemme i Hørning ved 20.30 tiden og så var det p� hovedet i seng med to trætte børn. Elliot var
dog sulten og skulle lige have en rugbrød med makrel inden han hoppede i seng. I morgen g�lder det
julefrokost i Solbjerg.
Det var så den juleaften 2014.
En god en af slagsen. God mad og gode gaver og gode g�ster. Tak for en forrygende aften med
moster Nana, moster Stine, mormor, morfar, bedstemor og farfar. Amanda og Elliot holdt sig k�rende
til kl. 24.00, hvor de sidste g�ster k�rte hjem. Efterf�lgende var Amanda MEGA tr�t og klagede over
ondt i kn� og ondt i halsen. Det kom ca. 1 minut efter vi havde vinket farvel. Elliot var ogs� tr�t, og
han var bare lidt sur over at han ikke m�tte lege mere med sine gaver. Han sov med det samme da
han kom i seng kl. 00.30. Amanda sov f�rst 15 minutter senere - efter hun havde f�et en halstablet at
falde i s�vn p�.
Dagen f�r juleaften. Nu er det ved at v�re t�t p�. Amanda og Elliot er S� klar til at fejre jul. Der skal
soves en gang mere. Juletr�et er kommet ind og det er pyntet. Der er styr p� gaverne og der er styr
p� maden. Nu venter vi bare p� at g�sterne dukker op i morgen eftermiddag.
22. december 2014 var Amanda, Elliot og far i Cinemaxx og se "Pingvinerne fra Madagascar". Det var
en v�ldig god film if�lge Elliot. Far var ikke s� vild med den. Han sov ind i mellem, n�r den blev for
kedelig. Amanda var vist p� b�lgel�ngde med Elliot. Det var vist en succes at v�re i biffen. Om det
skyldes popcorn og sodavand kan godt v�re.
21. december 2014. Jule-stemningen p� Bjertrupvej begynder at n�rme sig maximum. Juletr�et er
k�bt, kravlenisser er klippet og h�ngt op, julepynt i alle mulige afskygninger er lavet og der er pyntet
op med lys, kravlenisser, tegninger m.m over alt. V�relse 2 er fyldt op med gaver. Amanda har lige
talt at hun har lavet 16 gaver. Elliot har KUN lavet 3. Elliot er blevet helt hooket p� at tegne alverdens
ting og bagefter klippe dem ud. Der ligger konstant papirklip og gaveb�nd, gavepapir, tape og andet
p� og under bordet.
Onsdag d. 10. december 2014 var dagen, hvor vi fik et nyt familiemedlem, nemlig vores nye bil SEAT
Mii. Amanda og Elliot blev hentet i hhv. skole og b�rnehave af far, som havde f�et lov at k�re i den
lille vakse r�de bil. B�de Elliot og Amanda var vildt begejstret for den lille smarte bil. Det endte jo
mystisk nok med at det var Maul Skanderborg, der kunne levere bilen. Det er en lang og mystisk
historie.
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S�ndag over middag kom Frederik forbi og legede med Elliot i 3-4 timer. De legede rigtigt fint
sammen. Nogle gange meget h�jrystet og andre gange stille og roligt. De fik f.eks. lov til at male p�
l�rred. Begge fik lavet nogle rigtigt fine abstrakte billeder med navne p�. Frederik havde aldrig pr�vet
det f�r. De n�d det. Amanda havde ingen legeaftale. Hun ville helst v�re hjemme og lege lidt med
mor og drengene.
2. s�ndag i advent havde nissen igen v�ret p� spil. Der l� en fin gave i fodenden af Amandas og
Elliots seng. Det viste sig at v�re en yoga pude, et t�ppe og en slikkepind. Elliog og Amanda nyder de
s�ndage morgener.
Der er rigeligt med julekalendere p� TV. Elliot har allerede 1. december droppet "Jullerup F�rgeby"
p� Ramasjang. I stedet ser b�de Amanda og Elliot "Pyrus" p� TV2 og "Tidsrejsen" p� DR1.
I de her december morgener er det nemt at f� b�rnene ud af sengen. Man skal bare t�nde lyset i
gangen og r�be: "Chokolade julekalender". Der g�r ca. 1 minut - s� st�r Amanda og Elliot og �bner
chokolade julekalender i stuen.
Onsdag aften var der igen sv�mmetid. Elliot bliver ved med at bryde gr�nser. Han VIL vise at han kan
sv�mme - b�de p� ryg og mave. Hans mave-sv�mning minder mest om en skildpadde, der g�r klar
til dykning. Elegant og frygtl�s.
Onsdag var der juletr�sfest i Elliots b�rnehave. Amanda og far var med til at hygge. For�ldrene
havde medbragt brunekager, pebern�dder og mandariner. Der blev serveret kaffe og saftevand. Elliot
og resten af Grantr�et optr�dte med tre julesange og det gjorde de rigtigt godt. Elliot hyggede sig
gevaldigt med Emil, Lukas, Suhep m.fl. Ingen tvivl om at Elliot befinder sig godt i gruppen nu.
Fars kommentar: Den b�rnehave er simpelthen for stor og for upersonlig - sv�rt at f� skabt noget
kontakt mellem for�ldre. B�rnene har det fint sammen - det virker som om at for�ldrene aldrig har
set hinanden f�r og intet har til f�lles. Vi venter alle p� at f� b�rnene i skole.
S�ndag var det tid til den store traditionsrige konfekt-dag i Solbjerg. Amanda, Elliot og mor tog til
Solbjerg og lavede konfekt med moster Nana og moster Stine og mormor. Der blev leget med
marcipan, chokolade, mandler m.m., mens julemusikken spillede p� anl�gget. Senere p� dagen
dukkede Per og far op til gl�gg og �bleskiver. Der blev senere serveret l�kker klar suppe med k�dog melboller - efterf�lgende tarteletter. En rigtig hyggelig dag, som det plejer. Amanda og Elliot elsker
at v�re med til det.
Onsdag d. 26. november var Amanda til sv�mmepr�ve i Lyseng. Hun sv�mmede uden det store
besv�r 400 meter til trods for at hun var lidt d�rlig. Efter sv�mning blev hun noget bleg og da vi kom
hjem til H�rning kastede hun op og blev puttet p� madrassen hos mor og far. Det bet�d en sygedag
om torsdagen. Den foregik i Solbjerg hos mormor og morfar. Hun kom til h�gterne igen og var klar
igen fredag.
L�rdag d. 22. november var Amanda med kusine Laura og bedstemor i �rhus Teater og se "Karlas
kabale". Det gjorde stort indtryk p� Amanda. Hun var underholdt i 2 stive timer. Amanda har fundet
temasangen fra forestillingen p� vores SONOS anl�g, s� i dag har vi h�rt den ca. 20 gange. H�r den
her p� SoundCloud.
Onsdag d. 19. november var en s�rlig dag i Lyseng sv�mmehal. Elliot hoppede i vandet, som om han
aldrig havde lavet andet. Han lavede undervands saltomortaler - han rutsjede i vandet. Han faldt i
vandet med vilje p� ryggen, p� siden, p� maven og p� alle mulige underlige m�der. Han var virkelig
i hopla.
L�rdag havde vi kort kaffebes�g af Allan fra Kolding og hans nye k�reste, Anne. Det var sp�ndende
at m�de Anne for f�rste gang. De havde kage med, s� Elliot og Amanda n�d at der var g�ster i 1-2
timer.
Amanda var til gymnastik onsdag, som hun plejer. Hun er ved at v�re ret h�rd til nogle af de sv�re
spring. Mens far stod og kiggede p�, s� lavede hun en saltomortale n�sten uden hj�lp fra
instrukt�rerne. Flot flot.
I l�bet af uge 46 fik Amanda lov til at lave mad "selv". Amanda har luret en opskrift p� en l�kker
pastasalat med stegt kylling. Det lavede hun med mors hj�lp. Det er ikke sidste gang Amanda f�r lov
til at lave mad.
S�ndag var vi lige et smut i Odder Sv�mmehal. Igen viste Elliot sin nye frygtl�se side. Lidt forsigtig i
starten med den store rutsjebane, men efter to ture med far, s� ville Elliot gerne selv k�re p�
rutsjebanen. Det fik han gjort ca. 10-15 gange. Han viste ogs� at han kunne springe ud i det dybe for
at fange et badedyr. Det gjorde han uden problemer. Flot flot. Amanda er tr�t af at Elliot f�r s�
meget opm�rksomhed. "Hvad nu hvis hun drukner?" Amanda er S� sikker i vandet. Dejligt at se.
Trampolinen blev pakket sammen i dag. Nu kommer den ikke frem f�r marts/april 2015.
L�rdag var vi lige p� kort visit hos vores nye naboer (Lars og Mia), som efterh�nden er ved at v�re
flyttet ind. Dog mangler de stadig lidt her og der. De var glade for at vi kiggede over og b�d
velkommen til Bjertrupvej. Vi fik oven i k�bet set at Mia var gravid. Hun er sat til at skulle f�de i
starten af december. Sp�ndende - s� kommer der endnu en ny nabo.
Amanda ser frem til at score kassen som barnepige om 3-4 �r.
Fredag var det tid til den store �rlige diskofest p� Bakkeskolen. Amanda deltog for 3. gang. N�ste �r
er sidste �r hun m� v�re med. Det var en festlig aften. Mor deltog ogs� - hun skulle agere
"udsmider" i disko-salen, hvor musikken var MEGA h�j. Det klarede mor fint. Hun s� meget lidt til
Amanda, som var her, der og alle vegne. Amanda l�b rundt og hyggede med veninderne. Amanda
kom hjem og fortalte at der blev spillet flere gode hits. Blandt andet "Dj�mes Braun - Fugle",
"Gangnam Style", "Joey Moe - Million" og mange andre. Amanda havde en god aften.
Elliot var p� et kort bes�g i Solbjerg til en god gang aftensmad. Han var ikke vildt begejstret for at
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blive afleveret i Solbjerg alene - han plejer jo at have Amanda med. Elliot blev k�rt hjem for at blive
puttet i H�rning.
Onsdag var der igen sv�mmeaften. Far kunne ikke v�re med, s� han s� ikke at Elliot slap t�jlerne
og dykkede og tog den ene og den anden rutsjebane helt selv. Det er for alvor g�et op for Elliot at det
"bare" er vand.
S�ndag var vi alle en tur i Stilling til Sofies 40 �rs f�dselsdags-brunch. Bedstemor, farfar og familien
fra Odder var der ogs�. Der blev disket op med l�kker brunch og Sofie fik nogle gode gaver. Amanda
og far havde arrangeret en quiz, hvor vi blev delt op i tre hold. Vinderholdet fik lov til at t�ske l�s p�
Sofie i en pudekamp i 30 sekunder. Det vakte jubel. Elliot kunne ikke forst� at han ikke m�tte sl�
med puderne - han var jo ikke p� vinderholdet, s� han m�tte bare kigge p�.
L�rdag blev Elliot hentet i Solbjerg, hvor vi spiste morgenmad med mormor og morfar. Efterf�lgende
k�rte vi direkte ud og k�bte gave til Sofie (er fyldt 40 �r i torsdags), som fejrer sin f�dselsdag
s�ndag. Gaven blev k�bt og vi k�rte hjem til H�rning, hvor der var to legeaftaler. Amanda skulle
lege med kusine Laura. Elliot skulle lege med Oliver. Det blev til 3-4 timers leg inden g�sterne tog
hjem og det var tid til aftensmad og sengetid.
Fredag d. 31. oktober, Halloween: Mens Amanda var til Halloween-party i 2.c, s� var Elliot p� bes�g
hos mormor og morfar. Det er ikke tit han har v�ret p� ene-bes�g i Solbjerg og f�et fuld
opm�rksomhed.
Amandas klasse var samlet til uhyggelig fest ved spejderhytten lidt udenfor H�rning. Der blev disket
op med varm ormegryde med rottek�d og d�de fingre. Der var r�gmaskine, der var Kims leg, der var
skattejagt i skoven med lommelygter, der var giftig bl� og gr�n saftevand, der var edderkopper og
spindelv�v og der var mange andre uhyggelige ting til festen. Alle havde det sjovt. 3 timers uhygge
var slut ved 20.30 tiden og s� var det hjem i seng. En lang dag og uge var veloverst�et.
L�rdag d. 25. oktober - Elliot har v�ret til indend�rs fodbold l�rdag morgen fra kl. 8.00 - det gik ikke
s� godt. Han gad faktisk ikke, s� efter 20 minutter k�rte mor hjem med Elliot igen.
Amanda har v�ret i springhallen en time i eftermiddag og havde en god time med sit gymnastikhold.
Mens hun var afsted, s� kom Frederik og legede med Elliot. De leger bare fint sammen. De har det
sjovt og de er totalt p� b�lgel�ngde. Frederik havde f�et tilbuddet om at overnatte, og havde i
f�rste omgang takket nej, men alligevel ville han gerne, s� han fik sin mor overbevist om at det var
seri�st, s� han og Elliot blev puttet ved 20.00 tiden og de sov ved 21.00 tiden. Amanda havde en
sove-aftale med Sofie. Sofie kom her og havde dyne og tandb�rste med. De har ogs� hygget sig. Man
har n�sten ikke h�rt de to piger. De har leget sammen p� v�relset. Da drengene blev puttet, s� fik
pigerne lov at se en film p� v�relset (p� Amandas computer). De fik set filmen og ved 22.15 tiden
sov de begge to.
L�rdag d. 19. oktober - Elliot har f�et Amandas gamle h�je seng. Sengen er nymalet (mor har v�ret
ih�rdig) og klar til brug. Elliot har endelig f�et behov for sin nye store dyne med Spiderman
dynebetr�k. Da alt var klar efter aftensmaden, s� kunne han ikke komme hurtigt nok i seng. Han
skulle bare ind og hygge sig i sin nye seng.
I dag blev der ogs� tid til at sk�re gr�skar-hoveder. Der var ogs� tid til en tur til �rhus, hvor vi bl.a.
var inde og hente linser til mor (kedeligt) og desuden bes�gteFoodfein, hvor vi fik boller og saftevand
og fik en snak med Allan, Pia og Vigga.
Ugen har budt p� 4 overnatninger i Solbjerg - det har v�ret masser af aktiviteter. Bes�g i Legoland,
bes�g hos Marianne med hundene, bes�g til �blefestival i Ebeltoft med Mille, Mathilde, Inge og Aage.
Det er ogs� blevet til en tur i Malling Bio, hvor den nye Krumme-film "Krummerne - Alt p� spil" blev
set.
Amanda og Elliot er rigtigt blevet fork�let i ugen, der er g�et.
Om to dage er det hverdag igen.
Fredag var Elliot p� 3 timers bes�g hos sin nye kammerat Emil fra Grantr�et. Frederik og Mikkel var
der ogs�. Der blev leget fint og der blev endda klappet p� Emils store hund, som var meget rolig og
venlig.
S�ndag var vi alle en tur p� AROS museet i �rhus sammen med mormor og morfar, som har �rskort
til AROS. Vi s� bl.a. Kvium, Boy, Regnbuen, den farvede t�ge og mange andre ting. Afslutningsvis fik
vi kaffe og kage i cafeen, hvorefter vi alle tog til Solbjerg og spiste aftensmad. Mor og far tog hjem
alene. Elliot og Amanda overnatter i Solbjerg indtil onsdag - de holder lidt efter�rsferie, mens mor og
far arbejder.
L�rdag k�rte vi en tur til Aalborg med stop i Rold skov. Der m�dtes vi med William og Calvin og deres
mor og far. J�rn havde sl�bt en gasgrill med, s� vi fik l�kre grillede hjemmelavede burgere. Dejligt!
Efterf�lgende gik vi en tur rundt om �kss� - det var en god g�tur ca. 4 kilometer rundt. Vejret var
godt, s� de 4 kilometer var en ren forn�jelse.
Efterf�lgende gik turen hjem til Aalborg, hvor Elliot og Amanda fik leget med Calvin og William. Der
blev serveret l�kker sammenkogt ret og en is til b�rnene.
Amanda og Elliot var sure og kede af det p� skift, n�r tingene ikke rigtigt artede sig efter planen.
William og Calvin havde ogs� deres ture. De voksne kunne godt bruge lidt ro, men det var sparsomt
med den ro.
Turen gik hjem til H�rning ved 22.00 tiden. En lang og begivenhedsrig dag var slut.
Torsdag blev Elliot og Amanda hentet af mormor og morfar. De var en tur i Musikhuset og h�re
Camilla Bendix fort�lle H.C. Andersen historier blandet med med musik af �rhus Symfoniorkester ind i
mellem. Det var en stor oplevelse for alle.
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Onsdag blev Elliot hentet af moster Nana i b�rnehaven. Det var en stolt moster Nana, der kom
g�ende med Elliot og var hjemme ca. 15.45. De var g�et hele vejen hjem fra b�rnehaven. Nana
havde taget bussen lige efter arbejde for at n� til H�rning for at hente Elliot. Det var en k�mpe hj�lp
at Nana hentede Elliot. Det er helt sikkert ikke sidste gang.
I denne uge er der idr�tsuge for b�de Amanda og Elliot i hhv. skole og b�rnehaven. Der er fokus p�
bev�gelse. Amanda og klassen lader op til den store idr�tsdag p� fredag, hvor det g�lder "Kampen
om den gyldne sko".
Elliot har l�bet ca. 1,5 km. hver dag i ugen. En af dagene havde han cyklen med og fik cyklet en lang
tur. P� fredag skal han l�be ud til Skovhuset - ca. 4 km. udenfor H�rning. Man m� gerne l�be hjem
igen, men Elliot v�lger at tage bussen hjem.
Onsdag i sv�mmehallen skete der store fremskridt for Elliot. Han kan N�STEN sv�mme rygsv�mning
uden hj�lp. Han overskrider sine egne gr�nser hele tiden. Han dykker efter genstande p� bunden.
Han kommer op til vandoverfladen med de genstande og r�ber "Yeaahhh!". Han rutsjer alene p�
vandrutsjebanen. Da han f�rst fik pr�vet det en gang, s� kunne han ikke f� nok. Han rutsjede ca.
10-15 gange p� egen h�nd. Det var tydeligt at han fik meget selvtillid af det. Han havde et helt andet
udtryk i �jnene.
Amanda er for alvor begyndt at sv�mme baner i det store bassin. Hun sv�mmer ryg, crawl og bryst i
en stor blanding. Hun har helt tjek p� vandet.
S�ndag fejrede Amanda sin 8 �rs f�dselsdag med pigerne fra klassen. Alle m�dte op - lige p� n�r
Isabella, som havde en anden aftale. I �vrigt var Sophies s�ster, Ida med fra A-klassen. Der var et
stort gavebord, som blev �bnet inden der blev serveret pandekage med fyld. Efterf�lgende lidt
stopdans og lidt skattejagt inden, der var "Lav din egen lagkage". Afslutningsvis dukkede 6-7 for�ldre
op til kaffe og kage inden der pludselig igen var ro p� Bjertrupvej. En god f�dselsdag er overst�et.
Amanda havde fik uheldigvis sin langefinger i klemme i hovedd�ren inden g�sterne kom. Det tog lige
lidt af forn�jelsen for hende, men det var dog ikke v�rre end at hun glemte det, n�r g�sterne var
her.
L�rdag d. 4. oktober 2014 var det igen tid til tr�f med banderne fra �stbirk og Tranbjerg. Det foregik
i Tranbjerg. Der blev disket op med kaffe og kage, k�lige drikke og en god gang gryderet. Elliot fik
smag for den l�kre gryderet og m�tte da ogs� undervejs sige at det var hans nye yndlingsret. De
voksne fik sludret lidt, mens b�rnene fik leget p� kryds og tv�rs. Amanda og Eline lavede endda en
skattejagt, som handlede om at "Kaptajn Et �je" havde gemt en skat i haven. Det var m�ske lidt for
farligt for Elliot, Frederik, Emil, Emil og Sofia. De synes det var lidt farligt med ham "Kaptajn Et �je".
Onsdagens (1. oktober 2014) sv�mmetr�ning var lidt af en m�rkedag for Elliot. Han har f�et s�
meget mod p� at dykke hovedet under vandet at han kan dykke med og n� bunden med h�nderne
og s�gar samle genstande op fra bunden. Det fandt han pludselig ud af at han kunne og s� var det jo
pludselig sp�ndende at g�re igen og igen.
28. september 2014:
To tr�tte b�rn er puttet efter en rigtig god weekend i Gjern S�h�jland med bedstemor, Laura, Asger,
Sofie og Claus.
Der var aktivitet fra fredag aften til s�ndag eftermiddag. Fredag blev det til en lille g�tur efter
aftensmaden. Vi n�ede at stifte bekendtskab med "Tarzan"-banen inden det var sengetid fredag.
L�rdag var der 1 time i badelandet med sp�ndende rutsjebane. Den var anderledes i forhold til Odder
og Horsens, idet den var lukket og m�rk. Dog var der noget blinkende LED lys, som gjorde at den ikke
var helt m�rk. Elliot skulle liiiiige tage mod til sig i 15 minutter inden han for alvor kastede sig ud i den
rutsjebane. Efter han havde pr�vet den en gang, s� kunne han ikke f� nok af den. Asger gik forrest,
Laura lige efter og Amanda lige efter igen.
Efter badelandet og lidt frokost, s� var det tid til en lille mountainbike tur. Alle fik cykler og blev
fortrolige med bremser og gear inden turen gik ud p� 10 km lang tur rundt i Gjern bakker. Selv
bedstemor var med. Elliot valgte fornuftigt nok at tr�kke sig og k�rte lidt rundt i n�romr�det med
mor, mens alle andre var p� tur. 2 timer blev det til rundt i Gjern bakker. Der var mange sp�ndende
forhindringer, mudder, tr�stubbe, smalle broer, smalle passager, stejle stier op og ned. P� nogle af de
stejle bakker var det n�dvendigt at tr�kke cyklen. P� en kort passager skulle vi forcere et omr�de
med fritg�ende store skotske h�jlandskv�g. De s� ret farlige ud med langt h�r og horn. Amanda var
ikke helt tryg ved at k�re lige forbi de k�er. Da vi var t�ttest p� s�dan en ko, da drejede det sig om
2 meters penge. Pyyyyh, den var mentalt sv�r for Amanda. Det var en fysisk h�rd tur for Amanda,
men hun var stolt over at have gennemf�rt - og det var som om at hun sagde til sig selv, at: "N�r
Asger kan, s� kan jeg ogs�!". Bedstemor klarede det ogs� i fin stil. Alle fil pulsen op og fik sveden til
at pible frem. Efter turen var det igen tid til en tur i badeland, hvorefter der var stor middag med
Vikingegryde og efterf�lgende hygge i den store hytte. Amanda overnattede i den store hytte, mens
Elliot blev b�ret med hjem i den lille hytte ved midnatstid. S�ndag stod den p� badminton og
h�ndbold i hallen. Efterf�lgende lidt minigolf inden frokost og udtjekning. Det var meningen at vi ville
i badeland igen, men det blev droppet pga. ALT for mange bes�gende. Vi brugte en times tid p� en
hoppepude og s� gik turen hjem mod H�rning. Alle havde haft en god weekend.
Tirsdag aften var Amanda til aften�bning i SFO fra 18-20. Det var en succes at v�re p� skolen - kun
med 2. klasserne, mens alle andre var hjemme. Der blev k�rt p� l�behjul i skoleg�rden og der blev
leget p� kryds og tv�rs. En rigtig god aften og en rigtig tr�t Amanda hjemme lidt over 20.00.
En lille historie fra l�rdag.
Amanda var med moster Stine inde hos Build a bear i Bruuns Galleri for at finde/k�be en ny bamse til
samlingen. Det foregik med tog til og fra �rhus. Amanda fandt sin nye fine bamse, som kom til at

16 af 98

·

·
·
·

·

·

·
·

·

·

·

hedde "Silke" fordi den er s� silkebl�d at r�re ved. Amanda er S� glad for den. Hun efterlader den
ikke ude af syne. Amanda sov med den og har den med rundt i huset uanset, hvad hun laver.
Amanda har nu holdt f�dselsdag to gange.
F�rst p� selve dagen (torsdag), hvor der var fornemt bes�g af mormor, morfar, moster Nana og
moster Stine. Der var rigtigt mange gode gaver. Bl.a. l�behjul fra Nana og Per, elektrisk tandb�rste
og armb�ndsur fra mormor og morfar, gavekort til bes�g hos "Build a bear" fra moster Stine. Der var
en lang r�kke flere gode gaver. Der blev serveret boller, lagkage og kakao inden g�sterne tog hjem.
Da gik turen til Amandas yndlingsrestaurant "Bones" i �rhus. Der blev spist ben (Amanda fik smag for
det), salatbar og isbar. Det var en rigtig god dag, som endte med ret sen sengetid for b�de Amanda
og Elliot.
L�rdag var der ladet op til den store komsammen. Alle dukkede op - dog p� n�r Per, som var p�
camping for at lukke ned for s�sonen. Ellers bes�g af b�de mormor, morfar, moster Nana, moster
Stine, Laura, Asger, Sofie, Claus, farfar og bedstemor. Der var endnu flere gaver at pakke op. Sikke et
gavebord. Der var bl.a. t�j fra bedstemor og farfar, elastik-armb�nds-maskine fra Laura og Asger,
Karlas Kabale bog nummer 2 fra Sofie og Claus.
Vejret var super godt, s� vores nye terrasse blev taget i brug og b�rnene kunne l�be ind og ud til
trampolinen. Vi fik l�kkerier p� bordet i form af hjemmebagt br�d, humus, artiskokcreme, grillkylling,
salater, is, kakao, boller og lagkage. Ingen gik sultne fra bordet. Det skulle da lige v�re Amanda og
Elliot, som efter g�sterne var g�et skulle have et stykke rugbr�d med rester af kylling.
I �vrigt var der en rigtig fin quiz, som Laura og Amanda havde arrangeret. Der var sp�nding mellem
hold 1 og hold 2. Det endte uafgjort 4-4. Ikke alle var tilfredse med den afg�relse. Alt i alt en rigtig
god dag.
Amanda har talt ned til sin f�dselsdag i snart 2 uger. Nu er er ikke mange dage tilbage.
Elliot var lige med far p� cykel til Brugsen. Elliot er vokset s� meget at han allerede skal have skruet
sadlen op, p� den cykel, han fik i f�dselsdagsgave, da han blev 5 �r. Nu har vi skruet den 2 cm. op.
Elliot f�ler sig allerede som en meget st�rre dreng.
14. september 2018.
Amanda har f�et "ny" seng. Det er oldemors boxmadras, som Amanda har f�et ind. Den h�je seng er
pillet fra hinanden for at komme ud af v�relset. Nu skal den lige shines op og s� skal Elliot have den.
Amandas v�relse har f�et et udseende, som om det bor en stor pige der inde nu. Amanda er meget
stolt.
Elliot er sp�ndt p�, hvorn�r han f�r sin nye seng.
10. september 2018.
Amanda voksede lige en halv meter i g�r, da hun fik lov til at g� fra skole og hente Elliot i
b�rnehaven. Amanda gik helt nede fra mosen og helt op til b�rnehaven og hentede Elliot. Flot af
stores�ster.
Elliot er inde i en sv�r tid.
Han gider ikke at g� i Grantr�et (storb�rnsgruppen i b�rnehaven). Han har kun en ven, Frederik. I
denne uge har Frederik ferie, s� Elliot er helt alene. Han gr�der, n�r han bliver afleveret. Det virker
som nogle lange dage i b�rnehaven. N�r han bliver hentet er hen helt mut.
Han er heller ikke ovenud vild med at g� til fodbold tirsdag og torsdag. N�r han er til fodbold, s� kan
han godt svinge sig op i hum�r, men inden han skal afsted, s� er han ogs� p� gr�dens rend.
S� er maleren f�rdig. Vi har haft maler p� i 3 dage. Han har malet stue m.m. Amanda og Elliot har
v�ret ved siden af sig selv, idet TV'et er taget ned og der har alts� ikke v�ret TV-kiggeri i tre dage.
Pyyyh! H�ber den er klar til i morgen, n�r der er Disney Sjov.
Mens mor og far har v�ret til forrygende for�ldrefest i 2.C, s� har Amanda og Elliot v�ret p�
weekend-overnatning hos bedstemor fra l�rdag til s�ndag. De har hygget sig med g�-ture, is, perler,
computer, vafler, iPad, klaver og meget andet.
Mor og far var ikke meget v�rd, da de hentede s�ndag eftermiddag. Den for�ldrefest kommer til at
sidde i benene b�de mandag og tirsdag i den kommende uge.
Elliot er jo i gang med fodbolds�sonen. Det gider han faktisk ikke. Det lyser ikke ud af ham at han vil.
Han bliver sl�bt med til tr�ning og n�r han s� spiller, s� er det ikke en 100% oplagt Elliot der
deltager. Sp�ndende om han kan blive ved. Hvis ikke interessen vokser bare lidt, s� er det nok snart
slut p� den fodboldkarriere.
S� er gymnastik-s�sonen kommet i gang. Der har v�ret noget tvivl om, hvorvidt Amanda kom p�
det rigtige hold. Der har v�ret diskussion pr. sms, pr. telefon og pr. mail. Der er flere
l�sningsmodeller, men det vigtigste er nu at Amanda er kommet p� det hold, som hun plejer at v�re
p�. Det viste sig jo at der var en del nybegyndere, som optog pladsen p� holdet for �vede og de er
blevet siet fra og Amanda er dermed p� det rette hold. Pyyyh!
27. august 2014:
Elliot har v�ret p� lejr i Skovhuset fra i g�r til i dag. Det er ret tydeligt at Elliot er vokset med den
oplevelse. Han er blevet ekstra stor. P�dagogerne roser b�rnene til skyerne. Alle b�rn har v�ret gode
til at v�re sammen. Der har ikke v�ret noget b�vl. Ingen gr�dende b�rn med hjemve og ingen
natteroderi. Elliot var faktisk klar til endnu en overnatning. Inden vi forlod Skovhuset i dag, s� skulle
Elliot vise os g�-ruten rundt i skoven/naturen omkring Skovhuset. Det var en lille rask g�tur p� ca.
40 minutter - gennem br�nden�lder, over marker, gennem t�t bevokset skov, op af stejle stier, over
dr�bersnegle, over �er, under tr�er og hele vejen hjem til Skovhuset igen. Det var en rigtig god tur.
Elliot er MEGET god til at finde vej. Man kan trygt f�lge med ham - han er godt klar over, hvor han
skal hen, n�r han f�rst har v�ret der en gang.
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Da han kom hjem til H�rning igen var han noget tr�t. Han kunne n�sten ikke holde sig oprejst efter
aftensmaden. Godnat og tak for den tur.
Elliot har i f�et smag for cola og is�r Fanta. Han er ogs� begyndt at sige NEJ til m�lk. Han
foretr�kker vand til aftensmaden. Den gamle "m�lkedreng" er ved at sl�kke p� det.
Elliot har haft sv�rt ved at v�lge morgenmad efter sommerferien. Han har droppet det ene og det
andet. Den gamle sikre "havregr�d" er kasseret, s� mor og far har v�ret i vildrede. Mor fandt p�
noget nyt. Havregr�d med kanel og sukker. Det k�rer simpelthen ind i stor stil. Den f�rste dag k�rte
Elliot to portioner ned. I dagene efter har han k�rt en enkelt portion ned i raket-fart. Det l�gger en
god bund. Amanda er HELT umulig mht. morgenmad. Det kan v�re en flad kn�kbr�d med eller
uden sm�r. Det kan v�re et stykke t�rt franskbr�d og en fersken. Havrefras er ved at v�re yt. Nu
pr�ver vi med Cornflakes.
Fredag, d. 22. august 2014:
Amanda tog lige en sygedag i dag. Hun klagede over b�de det ene og det andet. Selvom det kan v�re
sv�rt at tage alvorligt (Peter og Ulven), s� fik hun lov at blive hjemme. Hun havde en hjemmedag p�
sofaen med lidt video og lidt iPad, mens far sad p� hjemmekontoret og trykkede p� nogle taster.
Fredag aften var det jo slik-aften. Der var intet galt med Amanda. Det er ved at v�re fast procedure at
fredagsslik og Disney sjov skal indtages siddende p� madrassen med dynerne omkring. Elliot og
Amanda hygger sig S� meget med det.
Gymnastik-tilmelding til n�ste s�son ser ud til at v�re g�et tabt. Der har v�ret s� stor tilstr�mning
("f�rst til m�lle") at deres tilmelding p� hjemmesiden gik ned igen og igen. Amanda er IKKE kommet
p� holdet og st�r p� venteliste, hvor der st�r 10-20 andre. �v! Vi krydser stadig fingre for at der
m� v�re sket en fejl eller at der oprettes et hold mere. Lad os lige se!
Fredag d. 15. august 2014:
F�rste uge efter ferien er g�et godt. Elliot har klaret storb�rnsgruppen fint. Han er allerede blevet
meget dus med Britta (den nye p�dagog). Elliot og Frederik har holdt sammen i ugens l�b. Det er
blevet til to dage i Skovhuset. N�r det handler om Skovhuset, s� er det ensbetydende med leg og
aktiviteter i skoven, spisning udenfor, g�ture gennem skoven og vente p� bus og k�re med bus til og
fra Skovhuset. Faktisk nogle h�rde dage, s� Elliot har v�ret godt brugt de to dage.
Mandag d. 11. august 2014: F�rste dag i skole og i b�rnehaven efter ferien. Amanda har f�et nyt
garderobeskab - ikke s� langt v�k fra den hun havde sidste �r. Elliot har ogs� f�et ny garderobe OG
han har ogs� f�et ny stue. Han h�rer til "Grantr�et" nu. Elliot er kommet i storb�rnsgruppen og den
eneste han s�dan for alvor kender er Frederik. Frederik startede i sidste uge og han har v�ret
gr�def�rdig hver dag, fordi der ikke var nogle af vennerne. Frederik har for alvor savnet Elliot. Vi
k�rte omkring Frederik mandag morgen og hentede ham og hans far. Frederik havde sagt til sin far at
hans bedste ven var Elliot og at han savnede Elliot vildt meget. Det var tydeligt at de to drenge n�d
gensynet med hinanden. Godt de har hinanden i den nye storb�rnsgruppe.
Sidste fredag i sommerferien fik vi bes�g af William og Calvin med deres mor og far fra Aalborg. Lidt
fredagshygge og overnatning inden Cirkus Summarum l�rdag formiddag.
�rets show var uden Jacob Rising og Sebastian Klein, men det var alligevel helt forrygende. Temaet
var at passe p� sine virkelige venner og bruge knapt s� meget tid foran computeren og de sociale
medier. Det gik rent ind hos Amanda, Elliot, William og Calvin.
Det blev til tre dage i sommerhuset med mor og far.
Amanda og Elliot kunne vise og fort�lle, hvordan rutinerne er i sommerhuset. Hvor er n�glen til Inges
sommerhus, hvorn�r m� man f� is, hvor l�nge m� man v�re oppe og hvem m� v�re l�ngst oppe,
hvilken b�ger l�ses som godnathistorie, hvorn�r m� man f� slik, hvem m� g� til stranden p� egen
h�nd og hvor langt m� man g� ud i vandet uden en voksen?
Det blev blandt andet til en str�gtur i Ebeltoft med is og slikkepinde til f�lge.
Vandet var godt, men IKKE s� godt som p� Menorca.
2. august 2014, s� er vi hjemme fra Menorca efter en god tur.
Mange oplevelser skal ford�jes. Flyvetur, hotel, all inclusive, underholdning, strande, natur, lokale
oste, Peugeot 208, Ciutadella, Mahon, Cala Galdana, pool, vandhunde, minigolf, billard, bordtennis,
omelet, cola, ingen m�lk en uge, Elliot taget i sikkerhedskontrollen, rekord 10 is p� en dag og meget
mere.
3 ugers ferie er startet for mor og far (Amanda og Elliot har jo allerede haft en uge).
L�rdag, s�ndag og mandag gik med en lille hurtig tur til K�benhavn. Der prim�re form�l var at
bes�ge lille Selma, som er kommet hjem til Lillegrund med hendes for�ldre, Maria og Carsten.
Vores base var hos Martin, hvor vi indlogerede os l�rdag sen eftermiddag. Han var i gang med
hjemmelavet pizza. Vores tur over Fyn og Storeb�lt tog n�sten 5 timer pga. vejarbejde og trafikuheld,
som medf�rer en masse k�-k�rsel. Det var fire tr�tte personer fra H�rning, der dukkede op hos
Martin. Han foreslog at vi tog ned til Amager Strandpark og badede en times tid, mens pizza-saucen
stod og simrede. Alle fik badet p� n�r Elliot, som foretrak at lege med sand oppe p� stranden mellem
ca. 1000 andre badeg�ster. Efter en kort dukkert gik turen hjem til Martin, hvor vi fik serveret l�kre
pizzaer og fik lavet lidt l�jer i k�kkenet.
L�rdag var vi lige et smut forbi Ismejeriet p� Kongelundvejen. De laver super l�kker hjemmelavet is.
Hold da helt ferie! Godt man ikke er nabo til dem, da! Det ville medf�re en endnu st�rre mave.
Hen p� eftermiddagen var vi inviteret til bes�g hos Selma. Vi skulle lige over og se, hvor fin hun var.
Vi kunne sidde og nyde vejret p� terrassen, mens vi h�rte lidt om Selma fra hendes far og mor. Et par
timer blev det til hos Selma, inden vi k�rte en tur til Bryggen og gik en tur en times tid, hvorefter vi
k�rte p� Jensens B�fhus. Godt m�tte tog vi "hjem" til Hveensvej og puttede.
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Mandag bes�gte vi moster Stine, som stod med morgenmad i haven. Mormor og morfar var der ogs�.
Vi fik sludret lidt om weekendens oplevelser. Stine og morfar skulle en tur i Silvan og IKEA, mens vi
smuttede en tur p� Islands Brygge og hoppede i vandet i 2-3 timer. Dejligt med 22,5 grader varmt
vand.
Vi fik sagt farvel til Stine hen p� eftermiddagen, hvor efter n�ste m�l var Sj�llands Odde og f�rgen
hjem til �rhus. Mormor og morfar var ogs� med f�rgen. Mormor k�bte is til alle. Morfar k�bte
chokolade til Elliot og Amanda.
En god forl�nget weekend er ovre.
Fredag d. 18. juli kom Amanda og Elliot hjem fra sommerhuset efter en lille uge i Dr�by. De har haft
nogle gode dage. Et par dage med d�rligt vejr og resten af dagene med super godt vejr. Moster Nana
har v�ret der alle dage. Stine kom fra K�benhavn torsdag og var der lige en overnatning sammen
med Amanda og Elliot. Fredag aften var der bes�g i H�rning af moster Stine, mormor og morfar. Det
blev til lidt grill og hygge inden de tog hjem.
S�ndag d. 13. juli blev Amanda og Elliot afleveret i sommerhuset. 5-6 dage med mormor, morfar og
moster Nana. S�ndagens vejr var ikke noget at r�be hurra for. Det regnede hele dagen. Det blev til
indend�rs aktivitet i sommerhuset. Der blev lavet armb�nd. B�de Elliot og Amanda fik lavet
armb�nd.
Mor og far k�rte hjem, s� de kunne v�re hjemme og se VM finalen i fodbold. Tyskland vandt 1-0 over
Argentina i en medrivende og sp�ndende kamp p� det store stadion i Rio, Brasilien.
L�rdag var Elliot p� bes�g hos Frederik til lidt leg i 5-6 timer timer. Amanda fik ogs� leget lidt med
L�rke - ikke s� meget, idet L�rke havde en anden aftale. De kunne da lige n� at lege et par timer.
Fredag d. 11. juli var sidste dag i "Stoppen�len" for Elliot. N�r sommerferien er forbi, s� skifter Elliot
stue til "Grantr�et".
Amandas sidste uge i SFO i dette skole�r foregik i Mosen.
Nu starter ferien for de to - en uge i sommerhus med mormor, morfar og moster Nana venter.
S�ndag var vi i sommerhuset i Ebeltoft. Far k�rte der over p� cykel p� 3,5 timer, mens de �vrige fra
Bjertrupvej 15 tog bilen. Det var rigtigt godt vejr og der blev leget - b�de ved strand og i vandet og
ved Inge og Aage og ved sommerhuset. Bertram og Elmer var p� bes�g i Inge og Aages sommerhus.
Amanda og Elliot n�d at v�re sammen med Elmer og Bertram. Moster Nana og onkel Per var der
ogs�. Per var rigtigt god til at spille badminton med Elliot. Elliot kunne spille badminton i flere timer
uden at blive tr�t af det. Han er faktisk ved at v�re ret god til det.
L�rdag d. 5. juli var der bes�g fra Aalborg. William, Calvin, Anette og J�rn var forbi til lidt hygge.
Vejret var godt og der blev tid til en g� tur ved S�lund.
Vi var inde i Skanderborg centrum og f� en is til alle. Der er ingen is hjemme i H�rning, da vores
fryser er "g�et en tur". Ny fryser er netop installeret, men endnu ikke kold nok til at kunne fryse is.
L�rdag var vi i Gylling og plukke jordb�r og �rter med Asger, Laura, Sofie, Claus og bedstemor. Det
var en rigtig god tur, hvor der blev plukket ca. 14 kilo jordb�r p� 1 times tid. Det blev ikke til s�
mange �rter. P� vejen hjemad k�rte vi forbi Drive-In m�lk p� Vejlskovg�rd ved Odder. Vi tankede
2 liter frisk s�dm�lk og k�rte til Virring og fik jordb�r med "fl�de". Uuuhhmmm. Det var en rigtig
god tur.
Fredag eftermiddag/aften var vi alle i �stbirk og bes�ge Emil, Frederik, Eline, Karina og Casper. Alle
var tr�tte, s�dan en fredag, men det gik uden de store problemer. God mad og hygge og leg mellem
b�rnene. Det gik jo fint og s� var det endda passet ind med hviledag ved VM, s�ledes at vi ikke gik
glip af nogle fodboldkampe.
Fredag d. 27. juni havde Amanda sidste skoledag i 1.c. Det var en hyggedag. Der blev lagt ud med
f�lles morgenmad med franskbr�d med bl.a. p�l�gschokolade.
Selvom skolen er slut, s� er der ikke helt ferie endnu, idet der stadig er 2 uges SFO inden der for alvor
er ferie fra Bakkeskolen.
Den 26. juni 2014 kom Selma til verden.
Hun er Carstens og Marias datter. Vi gl�der os til at se hende.
Elliot var ikke helt p� toppen fredag - mor og far troede at han var megatr�t. L�rdag var han heller
ikke helt sig selv. Stille og ville gerne hvile, s� der m�tte jo v�re noget galt med ham. Temperatur
p� ca. 38,5 vidner om at han ikke er helt p� toppen. Han har snuppet en lur flere gange i dag og kom
i seng ved 20.00 tiden her l�rdag aften. Vi er sp�ndte p� s�ndagen.
Fredag var Amanda til L�rkes 8 �rs f�dselsdag. Det var en rigtig god f�dselsdag og Amanda fik en ny
veninde. Laura, som er L�rkes mormors nabo. Amanda kom v�ldig hjem og fortalte om sin nye
veninde.
Ved 18.00 tiden kom Isabella p� bes�g. Hun skulle spise med og overnatte. Det blev sent inden
Isabella og Amanda faldt i s�vn. De l� p� v�relset og s� en Disney film inden de faldt i s�vn.
Torsdag var Elliot igen til fodboldtr�ning. Det var sidste gang inden ferien. Der blev spillet holdkamp
mod for�ldrene. Mor var endda med p� for�ldreholdet.
Onsdag 18. juni var det sidste sv�mmeaften inden sommerferien. Mor havde bagt en kage, der lignede
et sv�mmebassin - den kage fik meget opm�rksomhed.
12. juni 2014:
Til Laura og Kaspers bryllup p� Clausholm Slot. Elliot og Amanda var med fra start til slut. Elliot faldt
dog i s�vn ved 23.00 tiden p� sin madras ved siden af Mathilde, som ogs� var faldet i s�vn. Amanda
var med HELE vejen sammen med Mille. De to havde det forrygende sjovt.
I �vrigt en forrygende fest, godt vejr, god mad og drikke, feststemte g�ster og sk�nne omgivelser.
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En blanding af danske og engelske traditioner.
Hjemme i H�rning kl. 2.35 natten til s�ndag.
11. juni 2014: Elliot blev v�kket tidligt p� sengen og fik gaver af Amanda, mor og far. Der var bl.a. en
ny cykel fra Amanda. Den skulle pr�ves med det samme. Den passede ham rigtigt fint.
Senere p� dagen blev han fejret i b�rnehaven med is og frugt.
Efterf�lgende kom han hjem og s� var der g�ster i form af mormor, morfar, Nana og Per. Det var
enormt varmt den dag, men Elliot insisterede p� at beholde sine nye lange fodboldstr�mper p�. Han
fik blandt andet et trommes�t, som han indenfor kort til fik banket i stykker. Frederik var lige kort
forbi og fik lige set alle Elliots gaver. Elliot fik et meget flot l�behjul af moster Nana og onkel Per. Det
var han glad for - Amanda m� i hvert fald ikke l�ne den. S�dan var meldingen fra f�rste minut, men
det gik hurtigt over.
Der blev serveret den obligatoriske lagkage til varm kakao. Det blev ogs� serveret grillkylling og is
med tilbeh�r. Det var vist en rigtig god 5 �rs f�dselsdag.
L�rdag i pinse weekenden gik turen til Skagen. Bedstemor har l�nt et sommerhus i en hel uge og har
inviteret os, Stilling, Aase og Viggo og Ruth.
Det var jo forrygende vejr og det var en virkelig god pinse i Skagen. Amanda og Elliot n�d at v�re
sammen med Laura og Asger. Alle fire overnattede p� den store hems i sommerhuset. Der blev tid til
en tur i vandet, en tur til den tilsandede kirke, en tur til vippefyret, en tur p� den nye legeplads ved
Kappelborgskolen, en tur til Grenen med Sandormen og en tur til Solnedgangspladsen. Vi fik is og is og
is og bolsjer.
Vi boede p� S�kongevej helt ud til vandet. Der var kun en stor klit, der skulle forceres for at n� til
vandet.
Elliot fik ogs� fejret sin 5 �rs f�dselsdag i Skagen. Der var gaver fra h�jre og venstre og der var
kagemand og alt hvad der h�rte til.
Onsdag var der igen sv�mning p� programmet. Amanda sv�mmer bare der ud af. Elliot g�r
fremskridt hver gang. I dag var han klar til at dykke lidt. Han dykkede 3-4 gange og stolt af det. Flot
flot. Mere modig dreng.
S�ndag d. 1. juni 2014 blev mormor fejret i sommerhuset. V�kket tidligt p� sengen af Elliot, Amanda
og morfar.
Senere p� dagen dukkede der g�ster op. Inge, Aage, Mathilde, Mille, Nana, Per, mor og far. Det var
SUPER godt vejr og der var d�kket op p� den l�kre terrasse. Der blev bl.a. serveret grillet laks og en
s�rlig jordb�rkage fra Super Brugsen i Lystrup, den obligatoriske jordb�r lagkage og kakao. Inden
hjemturen til H�rning fik vi lige en "skrub-af-hotdog". Elliot og Amanda spiste hver to hotdogs og fik
b�rstet t�nder og s� hjemad til H�rning. En ny kort uge venter.
Koldsk�l-s�sonen ER skudt i gang.
Elliot ELSKER koldsk�l med kammerjunker. Uhhhmmm!!
Torsdag aften blev Elliot og Amanda afleveret i Solbjerg. Mor og far skal p� arbejde fredag, s� det
passede lige med en pasning, som r�kker ind i weekenden, hvor turen g�r til Ebeltoft. Mormors
f�dselsdag skal fejres s�ndag.
Torsdag d. 29. maj 2014 var Elliot, Amanda og mor inde og h�re morfar spille koncert i musikhuset.
Amanda var vild med de Grease-numre, der var med i koncerten.
Elliot har virkeligt f�et lysten til at cykle. Han vil gerne cykle med i Fakta og han vil gerne cykle med
over til den store legeplads. P� vejen over til den store legeplads er der en stejl nedk�rsel, hvor man
skal have styr p� bremsen. Det har han fuldst�ndig tjek p�.
Elliot er ved at f� en forst�else at l�ngden af minutter, tror vi nok.
Han er i hvert fald begyndt f.eks. at sige:"Ja, ja - lige om 5 minutter!" Det lyder virkelig som om at han
pr�cis ved at han er klar om 5 minutter. At han s� om 5 minutter har brug for 5 minutter mere er en
anden snak.
Det kan f.eks. v�re, n�r han sidder med iPad'en og spiller og far rykker i ham for at f� ham puttet i
bad. "5 minutter!", kan det s� lyde inde fra sofaen.
Stine har jo v�ret hjemme i Jylland i 14 dage for at lave opgave (empiri i Jelling). Hun har et par
gange haft mulighed for at hente b�rn i b�rnehave og skole. De gl�der sig hver gang. "Moster Stine
henter os!". En af dagene skulle passe med at far og mor kunne komme i biffen og se "En du elsker".
Det var ogs� samme dag, hvor Amanda var til Cirkus Ib ved siden af H�jbo skolen. Det var et lidt
presset program, men det faldt i hak. Amanda fik set 1. halvdel af forestillingen inden hun blev hentet
af moster Stine. Elliot var blevet hentet en times tid f�r og der blev mulighed for at spille lidt fodbold
p� banerne bag hallen.
L�rdag var det jo fars 44 �rs f�dselsdag. Han blev v�kket p� sengen med f�dselsdagssang og
gaver. Efterf�lgende gik timerne med at f� ryddet op og lavet lidt mad inden g�sterne kom kl. 15.00.
Amanda og Elliot hjalp med at lave lagkage. Elliot var ikke meget for at f� fedtede fingre, n�r der
skulle sk�res bananer og de skulle placeres i lagkagen.
G�sterne dukkede op. Alle kom - ogs� moster Stine. Farfar meldte dog afbud - han var ikke p�
toppen. Vejret var super godt, s� der var vejr til at v�re ude og spillle bold og hoppe trampolin og g�
p� skattejagt efter slik-skatten. I �r var den bag nabo Bents BMW.
Grillen blev t�ndt og maden blev nydt af stort set alle. M�ske p� n�r af Elliot. Han bliver om muligt
mere og mere kr�sen.
Elliot havde en god dag med f�tter Asger. Asger var ikke oppe i 100% gear, idet han havde br�kket
kravebenet dagen f�r. Han er dog ikke nogen pivskid. Han vil gerne spille fodbold, men han f�r at
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vide af sin mor og far at han ikke m� g� til den. Det passede jo Elliot ganske fint. Amanda og Laura
havde ogs� en fin dag sammen.
Fredag - de polske entrepren�rer dukkede op ca. 6.30 og gik i gang med at ordne baghaven. De
gjorde forarbejdet torsdag eftermiddag, s� de skulle bare g�re det f�rdigt fredag.
Tre tr�tte b�rn v�gnede ved at polakkerne larmede udenfor. Lily blev hentet kl. 9.00. Efter frokost
blev det til 2-3 timers middagslur til Amanda og Elliot (og far).
Torsdag fik Amanda lov til at lege med Lily hjemme p� Bjertrupvej. Lily fik lov til at spise med og hun
fik endda ogs� lov til at overnatte til fredag (Store Bededag). Der blev hygget med film og varme
hveder. De to kom meget sent i seng. Den var omkring 22.30 inden de faldt til ro. Elliot s� ogs� film
og kom sent i seng. N�r pigerne fik lov at se film, s� ville han ogs� se film. Han faldt dog hurtigt i
s�vn i mods�tning til pigerne, som havde en bamse kaste kamp inden de faldt i s�vn.
Elliot er jo godt i gang med fodboldtr�ningen. Han falder godt ind i gruppen. Nogle af de 4-6 �rige er
MEGET gode, mens andre har lidt besv�r med at ramme bolden. Elliot h�rer til den sidste gruppe,
men han vil gerne. Torsdag var han endda afsted UDEN at Frederik og Noah var der. Alligevel gik Elliot
til den.
Han mangler dog fodboldst�vler. Sp�ndende om f�tter Asger har et aflagt par i st�rrelse 30.
S�ndag fik Amanda sovet l�nge. Hun sov helt ind til kl. 9.30. Elliot var oppe ved 7.30 tiden, s� han
havde iPad og TV for sig selv i n�sten 2 timer.
L�rdag d. 10. maj 2014 fejrede vi bedstemors 70 �rs f�dselsdag. Det startede med frokost p�
Skanderborghus og efterf�lgende en times tur med hestevogn gennem B�geskoven i Skanderborg.
Dern�st var der lidt kaffe, kage og skrup af suppe i Virring. Bedstemors tre s�stre var med: Ellis, Ruth
og Aase. Ellis's mand, Jens var ogs� med. Derudover var det H�rning- og Stilling-banditterne, der var
med. Elliot fik en del opm�rksomhed fra fars mostre, men han var ikke meget for at give lyd fra sig.
Han kunne til n�d svare JA og NEJ.
Hjemme i H�rning kl. 20.57. Amanda havde f�et opsnuset at der var MGP for voksne i TV kl. 21.00 det skulle hun da se. Det var hun meget opm�rksom p� at se og hun kunne sagtens holde sig v�gen
til stemme-samment�lling og afsluttende vindersang omkring kl. 1.00. Amanda var S� glad for at
v�re oppe til kl. 1.00, s� det er helt sikkert at mormor bliver ringet op s�ndag formiddag. Mormor
skal vide at Amanda har v�ret sent oppe.
Torsdag d. 8. maj 2014 blev mor v�kket p� sengen med flag og f�dselsdagssang. Hun fik lidt gaver
og s� skulle Amanda i skole. Elliot skulle ogs� i b�rnehave, men begge blev lovet at komme tidligt
hjem og hj�lpe med at lave boller og kage til g�sterne kom kl. 15.00. Mormor, morfar og moster
Nana dukkede op ved 15-tiden til kakao, kaffe og kage. Der var gang i gave-udpakningen og vi fik
stillet sulten med boller og kage.
G�sterne tog hjem omkring 17.00 - vi gjorde os klar til en tur p� Restaurant Flammen. Der var
k�dorgie i form af 15 forskellige k�d-retter og masser af salat. Hold da op et orgie. Mor og far
fors�gte at holde lidt igen, for undg� at forspise sig. Amanda og Elliot spiste n�sten ingenting. De var
slet ikke sultne ovenp� alle bollerne og alt det lagkage de havde spist.
Onsdag var mormor og morfar forbi for at putte Elliot og Amanda, mens mor og far var p�
Bakkeskolen for at h�re om trivsel i 1.c.
Mormor og morfar fik set at Animal Planets dyrekort g�r stort indtryk for tiden. B�de Elliot og Amanda
er meget fokuseret p� de kort.
Tirsdag d. 6. maj ... Elliots f�rste dag til fodboldtr�ning.
Det var ikke nogen 100% succes, men det hjalp jo at Frederik var med. Sp�ndende om interessen for
fodbold kan �ges.
Animal Planets dyrekort, som kan f�s i F�tex og Bilka har vakt stor jubel her i H�rning. Elliot og
Amanda har f�et en stor stak kort til deling. MEN, der mangler kort. Der er stadig kort at f�. Amanda
har haft sine kort med i skole og hun kommer hver dag hjem med ny og sp�ndende kort. Elliot f�ler
sig snydt fordi Amanda f�r nye, men han g�r ikke. �v!
S�ndag var bare en slap af dag hjemme i H�rning. Ingen aftaler. Elliot fortalte i l�bet af dagen at Noa
i b�rnehaven kan dreje sin h�nd rundt (som et kuglelege). "S� er Noa ikke et rigtigt menneske, vel?"
Nej, det er han da ikke.
Amanda var med p� bes�g hos farfar, hvor vi fik sat nyt TV op. En med adgang til alle kanaler
(digitale og analoge). Han blev glad og gav drikkepenge til Amanda, som hun skulle dele med Elliot.
I �vrigt var Amanda selv i Brugsen til morgen. Hun var tr�t af at far ikke havde k�bt en speciel
youghurt til morgenmaden. S� m�tte hun jo selv afsted p� cyklen med en 20'er i h�nden. Det gik
fint.
L�rdag d. 3. maj 2014:
Bes�g af �stbirk-banden og Tranbjerg-banden. Casper kunne ikke v�re med, idet han var p� arbejde
i Indien. Ellers var der fuldt hus. Amanda og Eline fandt lynhurtigt sammen og de passede n�sten sig
selv fra 13.00 til 20.00.
Ellers var der gang i de sm�. Elliot fors�gte at f� noget leg i gang med Frederik og Emil, men det var
lidt sv�rt, idet de to drenge lige er 1-2 �r �ldre. Sofia og lille Emil havde en v�ldig leg i gang. Elliot
var med til noget leg hist og her, men ikke s� intensivt, som de andre.
Ellers en god dag i H�rning. Vejret var lidt koldt, s� det indb�d ikke til at vi kunne v�re MEGET ude,
men der blev dog leget lidt p� trampolin osv., mens de voksne hyggede sig med lidt god mad og gode
historier indenfor.
L�rdag d. 26. april 2014:
Amanda har overnattet i skolen fra fredag til l�rdag.
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Fredag aften gik med lidt hotdogs med de andre fra klassen. Efterf�lgende blev der vist "Frost" p�
sk�rmen og s� var det sengetid. Mor var med som nattevagt og hun kunne fort�lle at der var
nogenlunde ro hele natten. En oplevelse for Amanda og de andre fra klassen. Form�let var at blive
rystet endnu mere sammen.
L�rdag havde Amanda bes�g af S�s fra formiddag til hen p� eftermiddagen. Elliot hjalp far med at
sl� gr�s og ved 15 tiden tog vi nogle timer ud til bedstemor i Virring og fik smagt p� hendes kager og
fik s�son-�bnet hendes terrasse. Elliot fandt bedstemors nye udend�rs legesager og der var lidt for
en hver smag.
To tr�tte b�rn hjemme i seng lidt over 20.00.
P�skeferie 2014:
Der skete en del.
Trampolinen blev sat op.
Onsdag: Vi bes�gte William, Calvin med for�ldre i deres sommerhus i Gren�. En kold g�tur ved
vandet. Vi fandt skatten p� Gren� havn. Elliot var ved at forbl�de efter m�det med en hybenbusk.
En lille prik i fingeren var ved at v�lte hele verden for Elliot. Lidt chips hjalp p� hum�rer. I
sommerhuset blev der serveret p�skelam og andre l�kkerier. B�rnene fik se Disneys Frost film, som
gjorde stort indtryk
Langfredag: Vi fejrede moster Nanas 38 �rs f�dselsdag - f�rst p�skebrunch p� Restaurant Navigator
og senere kaffe, kage i H�jbjerg. Inge og Aage var med.
P�skel�rdag: Tidlig afgang med Mols Linien mod Sj�lland. Brunch i Asger Rygs Gade (Vesterbro) kl.
10.30. Stines 29 �rs f�dselsdag blev fejret. Super l�kkert vejr. Vi spillede bold i bagg�rden/haven og
fik is. Elliot vred rundt p� f�dderne og m�tte udskiftes - ind med super reserven, onkel Per. Steen og
Jette var ogs� med til at fejre Stine.
Overnatning p� Hveensvej hos Martin, som havde redt op til Amanda, Elliot, Lena og "Marianne". Der
var ogs� en lille p�ske overraskelse til alle.
Martin kom hjem midt om natten fra ski-kursus i Alperne.
P�skedag: Martin serverede l�kkert morgenmad med hjemmelavet juice osv.
Efter frokost tog vi kort ind til moster Stine og fik frokost sammen med mormor og morfar. Senere p�
eftermiddagen var vi en tur forbi Birker�d og se til Jens Emil, Jens Christian og Maya, som har k�bt en
villa t�t ved Fures�. 1-2 timers samv�r blev det til inden vi tog "hjem" til Amager, hvor Martin bl.a.
serverede flamberede pandekager. Elliot og Amanda synes det var frygtindgydende at han kunne finde
p� at s�tte ind til pandekagerne. Uha, uha!!
Den aften var Amanda og Martin i hopla. De lavede s� meget sjov og ballade, s� vi var ved at v�re
bange for at Amanda m�ske havde drukket direkte af cognac flasken.
2. p�skedag: Brunch i Herlev hos moster Jette og onkel Steen. Vi fik hilst p� Leif, Helle, Laura, Sofie
og Magnus. Vi fik set Sofies imponerende gymnast-tricks og vi fik h�rt lidt om Magnus's g�re og
laden.
En begivenhedsrig p�ske sluttede af med en 2-3 timers k�retur hjem mod H�rning, hen over
Storeb�lt. Elliot sov n�sten hele vejen, mens Amanda holdt sig v�gen hele turen.
S� er der en video klar fra Trysil turen 2014.
L�rdag d. 12. april 2014 blev en meget vigtig dag i 2014. Det var dagen, hvor trampolinen blev sat op.
Der var ikke mindre end fem b�rn, er havde gl�de af den p� dag 1. F�rst havde Elliot den for sig selv
i 3-4 timer. Dern�st kom Amanda, S�s, Killian og Celine ogs� og deltog i hopperiet. Sikke et godt
leget�j.
Elliot var i �vrigt god til at hj�lpe far med at fjerne mos. Stort arbejde - det tyder p� at vi kun er
25% f�rdig. Pyyhhh!
Onsdag gik 1.c. p� scenen og opf�rte "Klods Hans". Det var underholdende - b�de for tilskuere og for
dem der deltog. Amanda optr�dte som bondemand og frier. Det var rigtigt sk�gt at overv�re. Efter
teater-stykket blev der serveret pizza til b�rn og for�ldre og vi havde 1-2 timer hyggeligt samv�r.
Tirsdag var der store legedag hjemme i H�rning. Amanda tog Maya med hjem og lege efter skole.
Elliot tog Frederik med hjem. Der blev leget i 2-3 timer inden de hver is�r blev hentet. Frederik og
Elliot er ikke til at styre sammen. De er s� pjattede. Amanda og Maya hyggede sig lidt med at lege
med fugle og spille med Matador.
S�ndag blev den �rlige gymnastikopvisning afholdt i H�rning hallen. Der var opvisning fra alle
gymnastikhold + opvisning af g�ster ude fra. Flot flot. H�rning hallen var fyldt med gymnaster,
for�ldre, bedstefor�ldre og mostre. Elliot og Amanda var med til indmarch. Elliot var p� gulvet kort
tid efter med sit hold - dog minus Frederik, som ikke havde lyst til at deltage. Han tog i stedet plads
p� tilskuerpladserne. Amanda deltog p� et af eftermiddagens sidste hold. B�de Elliot og Amanda
gjorde det flot. Elliot lidt stillest�ende og betragtende, mens Amanda udviste meget mere gejst og
vilje til at deltage i den flotte koreografi, som Elsebeth og Christian havde lavet. Amanda er
efterh�nden, s� bidt af det at hun overvejer en ekstra gymnastikdag til n�ste s�son - det skal v�re
p� "Mini Spring" holdet. Nu ser vi - Amanda er ikke selv helt overbevist om at hun vil, men hun er
g�et i t�nkeboks.
L�rdag havde vi bes�g af Bastian, Gitte og Lars. De kom forbi til kaffe og blev til aftensmad. Det var
rigtigt hyggeligt. Bastian hyggede sig i selskab med Amanda og Elliot. Bastian fik leget med Elliots kran
og han fik ogs� set lidt p� fuglene. Amanda var rigtig god til at passe p� Bastian. Han fik fuld
opm�rksomhed.
Onsdag 2. april 2014:
Endnu en sv�mmedag er overst�et. Amanda boltrer sig i vandet og kan sagtens v�re med til de
opgaver, der bliver stillet. Elliot er stadig meget forsigtig. Han fik kontrolleret v�de �rer og �jne i
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bassinet i aften. Han kan n�sten ikke f� sig til at dyppe ansigtet i vandet. Han er meget varsom med
at f� vand p� �rerne og i �jnene. Uha, da!
30. marts 2014: Kommet hjem fra Kolding efter en overnatning hos Mads Emil, Mathilde og Allan. Vi
var i Kolding Slotss�bad i g�r i et par timer. Det var meget hyggeligt. Elliot var ikke s� vild med at
bade, men han ville gerne k�re i rutsjebane med far, s� det gjorde han omkring 15 gange. Det blev
vildere og vildere for hver gang. Han morede sig gevaldigt og kunne ikke f� nok. Amanda var her, der
og alle vegne sammen med Mads Emil. De to dykkede rundt i diverse bassiner og var i dampbad og
koldt bad og varmt bad. Til slut samledes vi ved Cafe Bar Fod. Der kunne man f� en is, mens man sad
i sit sv�mmet�j og kiggede ud over Kolding Slotss� og p� Koldinghus. Efter badeturen var der
aftensmad hjemme hos Mads Emil og Co. Vi hyggede os med god mad incl. is-dessert. Efterf�lgende
var der lidt MGP dansemusik og lidt sjove lege inden det var sengetid. Elliot fik Mads Emils v�relse.
Amanda fik Mathildes v�relse. Da de sm� (dem under 9 �r) var puttet, s� var der lige lidt tid til
endnu et glas r�dvin og en drink og s� var det ogs� sengetid for resten af banden. Vi skulle jo skrue
uret en time frem, s� tiden var pludselig knap, n�r vi vidste at Elliot VILLE op kl. 6.30 (7.30 ny tid).
Hvad skal man dog stille op med den dreng, n�r han ALTID vil tidligt op?
F�rste skoledag/b�rnehavedag efter skiferien. Amanda og Elliot var glad for at v�re afsted og fort�lle
om turen. De blev hentet af moster Stine tidligt p� eftermiddagen. En kort dag blev det til for de to
ski-stjerner.
L�rdag d. 22. marts 2014 - netop kommet hjem fra en uges skiferie i Trysil. En rigtig god tur, hvor
Elliot meldte sig ind p� l�jpen. Han og Amanda var p� skiskole hele ugen. Elliot gjorde store
fremskridt p� de 5 dage. F�rste dag kunne han forsigtigt k�re ned p� b�rnebakken uden at kunne
bremse - gerne med lidt hj�lp fra instrukt�r Linn eller mor eller far. Sidste dag, hvor han k�rte fint
ned p� den gr�nne bakke. Han kunne tage tallerkenliften selv og han kunne k�re lynhurtigt ned af
Cross banen og vise mor og far vej gennem skoven med de mange sjove figurer. Utrolige fremskridt.
Amanda fik ogs� meget ud af skolen. Hun kunne en masse i forvejen, men fik l�rt endnu mere og er
utrolig sikker. Hun virker som om hun har total tjek p� det og hun st�r ned af bakken uden at t�nke
over det. Det g�r bare fremad og nogle gange ogs� bagl�ns.
Morfar var ogs� p� skiskole for at finpudse sin i forvejen superbe teknik. Dog med lidt styrt i ny og
n�, men ikke v�rre end han kunne k�re videre p� ski.
Ugen er g�et st�rkt og vi har nydt at v�re sammen med moster Nana, moster Stine, mormor og
morfar. Amanda og Elliot skal gennemf�re en "kold tyrker", n�r de kommer hjem. Ikke mere s�de
sager i det daglige og ikke mere Faxe Kondi til Amanda. Der har v�ret rigtigt mange godter p� turen,
men det skal v�re slut.
Ingen alvorlige skader p� turen. Det skulle da lige v�re mormor, som for hver dag, der gik d�jede
mere og mere med sit kn�.
Far d�jede i �vrigt med ondt i halsen hele ugen. Han var ved den norske l�ge og f� en penicillin kur,
som hjalp for hver dag der gik.
N�r vi f�r samling p� alle billeder og videoer, s� skal vi som s�dvanligt have lavet en lille video p�
10-15 minutter.
S�ndag var der stor gymnastikopvisning i �rhus Stadionhal. Amanda skulle optr�de med sit
gymnastikhold. Det var DGI �stjylland, der arrangerede s�dan en opvisningsdag, hvor klubberne
rundt omkring i �stjylland kunne vise, hvad de har l�rt og hvor dygtige de var. Amanda var med til
den store indmarch kl. 10.00 og kom selv p� gulvet ca. 11.15. Det var en meget fin opvisning. God
musik og gode �velser og flot koreografi. Der var ogs� andre hold fra H�rning, som gjorde det godt.
Vi s� ogs� hold fra Hinnerup. Mormor og morfar dukkede ogs� op og s�, hvad Amanda har gjort af
fremskridt siden sidste �rs opvisning i H�rning hallen. Elliot s� med fra tilskuerpladserne - han var
ikke synderligt interesseret. Bag os sad Frederik med sin mormor og morfar. De k�bte en stor
popcorn, som vi fik lov at smage. Efter 2-3 timer i hallen drog vi hjem til H�rning igen. En stor
oplevelse for Amanda - ingen tvivl om at hun synes at det var stort at v�re med til.
L�rdag var der 1� times aktivitet i "Springhallen" i Risskov. Det var Elliots gymnastikhold, der
inviterede. Tiden gik lynhurtigt og alle havde det sjovt.
L�rdag eftermiddag/aften havde vi et kort bes�g af moster Nana og onkel Per. De k�rte dog INDEN
Melodi Grand Prix 2014, som blev vundet af "Basim".
Amanda var med S�s ude og synge "Fastelavn er mit navn ...". Det kastede lidt slik og m�nter af sig.
Det var en sp�ndende oplevelse, som Amanda gerne vil gentage n�ste �r, siger hun.
Amanda bliver st�rre og st�rre. Et meget h�ndgribeligt eksempel ...: Da far afleverede hende til
gymnastik i onsdags, s� var det UDEN at skulle f�lge hende ind i hallen. Det var bare og stoppe bilen
og kysse farvel. Far kunne blive i bilen - det er da fremskridt.
Elliot bliver LIDT bedre til sv�mning fra gang til gang. Denne uge fik han s�gar �rerne lidt ned under
vand. Det er store fremskridt!!
Elliot har haft en travl lege-uge. S�ndag hos William, mandag hos Noah, tirsdag hos Frederik og til
gymnastik, onsdag til sv�mning med Amanda, torsdag bes�g af William. Han tr�nger snart til
weekend. �rgerligt at han ikke kan sove l�nge. Han stor op lidt over 6 hver dag og f�rste sp�rgsm�l
er: "M� jeg se fjernsyn?".
F�rste uge efter vinterferien er overst�et - uge 8 gik bare der ud af. Amanda var lidt sl�j i de f�rste
par dage - lidt ondt i halsen, men dog ikke v�rre end at hun gennemf�rte skoledagene. Amanda fik
lov at sove i sovev�relset hos mor og far p� madrassen. Det g�r man, n�r man er syg eller sl�j. En
af n�tterne kom Elliot ogs� ind ved 3 tiden om natten og fik ogs� en madras at sove p�. S� var der
fuldt hus i sovev�relset.
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Elliot har savnet at v�re i b�rnehave. Han elsker at g� i b�rnehave.
Onsdag var der "lidt krise" fordi Amanda ikke m�tte komme med i sv�mmehallen. Hun skulle ikke ud
og f� tilbagefald med ondt halsen. Elliot kom afsted og Amanda blev hjemme ved far. Elliot kom hjem
til Amanda med et stykke kage fra "Musehullet". "Musehullet" fejrede 4 �rs f�dselsdag med kagemand
og saftevand. Amanda blev alts� ikke snydt for kage selvom hun blev hjemme fra sv�mning.
Torsdag var der "Spis med venner" her p� adressen. Jakob, Jonas, Sophie og Amanda havde en
legedag og spiste hjemmelavet pizza og smoothies. Det var noget alle kunne lide. Jacob var dog
MEGET glad for mad. Han spiste sin pizza lynhurtigt og han spiste ALLE rester. Alt hvad de andre
levnede - det spiste han. Imponerende appetit for s�dan en frisk fyr.
Fredag var der bes�g af moster Nana og onkel Per. Elliot nyder at lege med Per. Da far kom hjem fra
badminton fredag, da l� Elliot p� maven af Per og s� Disney Show p� DR1. Senere s� vi alle
sammen X-Factor. Elliot blev dog puttet efter et par sange, mens Amanda f�lger meget interesseret
med og h�rer alle sangene.
L�rdag var Amanda i springhallen i Risskov sammen med sit gymnastikhold. Amanda k�rte med Anne
Helenes for�ldre og s�skende der ud. Far hentede Amanda, Anne Helene og stores�ster Laura i
Risskov 2 timer senere. Anne Helene blev og legede med Amanda til ved 18 tiden. Elliot var p� bes�g
hos William i 2-3 timer og legede godt med ham. Da Elliot kom hjem ved 15.00 tiden var han MEGA
tr�t. Han tog lige en lur p� 1-2 timer p� sofaen. Det er sj�ldent at se Elliot v�re s� tr�t. Det var
lige f�r vi troede at han var blevet syg, men han livede op og ved 18-19 tiden var han i fuld vig�r.
S�ndag er der fastelavnsfest i 1.c p� Bakkeskolen. Amanda skal v�re Bat Woman. Mor skal v�re fe
og far skal v�re en blanding mellem konge og skorstensfejer.
S� var det vinterferie og det blev til 4 gode dage i Solbjerg. Mandag til og med torsdag. Det blev til et
bes�g i Den Gamle By, en tur i biffen og se "Far til fire (Lille Per)", bes�g hos Marianne med hundene,
bes�g af Nana og Per. Det har v�ret 4 gode dage i Solbjerg. Torsdag aften var det s� igen hjem til
H�rning.
Fredag blev til en tur i Naturhistorisk Museum med mor. Amanda og Elliot s� en hjort, der blev
parteret (meget apropros giraffen Marius). Det viste sig at hjorten var gravid med en unge. Amanda fik
set det hele HELT t�t p� - hun fik set b�de ungen og hjertet og meget andet.
L�rdag var vi alle en tur i sv�mmehallen i Horsens. Elliot overraskede ved at ville tage rutsjebanen
hele tiden. Der var s� mange mennesker og k�en til rutsjebanen var lang, men vi var da oppe og
pr�ve den 8 gange, talte han det til. Amanda gad ikke at st� s� meget i k�. Hun n�jedes med at
tage rutsjebanen 5-6 gange. Hun var ogs� mere optaget af at sv�mme og dykke, som hun er blevet
ret god til.
S�ndag var vi alle en tur i Silkeborg. Form�let var at se og pr�ve nogle biler til erstatning for
Skodaen. Vi blev alle klogere p� hvad vi kunne t�nke os, men der fra og s� til at k�be, der er
laaaangt. Der gik sport i det for Elliot og Amanda - de begyndte at interessere sig for bilm�rker. Nu
har de i hvert fald 7-10 m�rker, som de kan genkende. VW, Audi, Ford, Honda, Skoda, Peugeot, Kia,
Fiat, Mini ...
S�ndag var vi til onkel Claus's 48 �rs f�dselsdag i Stilling. Amanda faldt hurtigt i leg med Laura og
Jeppe, mens Elliot lige skulle bruge lidt tid p� at komme i gear til at lege med f�tter Asger. Elliot
finder sin egen stille facon at lege med Asger, Jeppe og de andre. Hvis det bliver for vildt, s� tr�kker
Elliot sig. Han er efterh�nden MEGET med i legen. Ved b�rnebordet blev der serveret pasta/k�dsovs
og is til dessert. Senere var der kagebord. Ingen gik m�tte fra bordet.
I morgen er der vinterferie og s� st�r den p� 4 dage i Solbjerg. Elliot og Amanda gl�der sig.
L�rdag var vi p� tur rundt i �rhus. P� indk�bstur - vi fik kigget p� lidt skit�j, lidt flyverdragt, lidt
handsker, lidt l�nestol og s� sluttede vi af med frokost p� Bones. Det er et b�rnevenligt sted. Elliot
og Amanda kan godt lide at v�re der og de spiser da ogs� noget af den b�rnemenu, der bliver
serveret. Det var specielt ta-selv-isen, der var sp�ndende. Elliot fik spist sig igennem en k�mpe
portion is, mens Amanda m�tte str�kke gev�r efter en halv portion. Godt m�tte tog vi hjem til
H�rning igen.
Torsdag var der stor skolefest p� Bakkeskolen, hvor mor og Amanda deltog. Der var forskellige boder,
hvor man kunne k�be chips og drikkevarer. Der var ogs� boder, hvor man kunne k�be noget af det,
som b�rnene havde lavet i l�bet af de sidste 1-2 uger. Amanda havde f.eks. lavet
p�kl�dningsdukker, som man selv kan klippe ud og lege med.
Elliot og far var hjemme og hyggede sig med pasta og ketchup. Vi var ellers l�bet t�r for ketchup,
men s� var vi heldige at Jessica (Kates mor) havde 1 liter Beauvais.
Onsdag var det igen sv�mmetid. Amanda er rigtigt meget med p� sit hold. Hun g�r forrest og er ikke
bleg for at kaste sig ned under vand igennem ringene og dykke lidt rundt. Elliot er derimod MEGET
forsigtig og vil helst ikke have hovedet under vand. S� snart vandet stiger op over skuldrene, s�
bliver han MEGET forsigtig.
Kagerne i musehullet er et stort hit hos b�de Elliot og Amanda.
Moster Stine hentede b�de mandag og tirsdag. Mandag var det Elliot, der skulle hentes. Amanda var
til f�dselsdag hos Amalie. Tirsdag var det Amanda, der skulle hentes. Elliot var til gymnastik med
Frederik. Frederiks mor fortalte i �vrigt at begge drenge havde v�ret MEGET dygtige til gymnastik
denne gang. F�rste gang at de h�rte efter og gjorde, hvad Tine sagde.
S�ndag morgen kl. 6.00 var Elliot og Amanda v�gne og begyndte at r�re p� sig. Mor og far l� i
sengen og kunne h�re at de begyndte at lege p� Amandas v�relse.
DET var tidligt for de tr�tte for�ldre.
Ved frokosttid gik turen til Solbjerg for at hilse p� mormor, morfar, moster Stine, moster Nana og
onkel Per. Der blev serveret l�kker mad og der blev leget med hule, klemmer, bolde osv. B�de Stine,
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Nana og Per var i aktion.
Amanda fik lov til at bes�ge Marianne og hundene i en times tid og havde ogs� en gave med til
Marianne, som hun blev meget glad for. Vi tog hjem ved 18 tiden. Der venter en ny uge og far og mor
skal jo f�lge med i "Arvingerne".
Amanda og mor kom hjem fra et vellykket Spring Camp ved 14.30 tiden - Amanda skulle dog hurtigt
videre til 8 �rs f�dselsdag hos Sarah. F�rst ved 16.30 tiden var Amanda for alvor hjemme. Trods
tr�thed kunne hun fort�lle begejstret om sin tur p� Spring Camp. Ingen tvivl om at det har v�ret en
stor oplevelse. N�ste �r t�r hun godt at tage afsted uden mor, siger Amanda.
L�rdag aften var der tidligt sengetid for Amanda og Elliot. Mor tog sofaen og far s� Danmarks
Indsamlingen p� DR1.
N�r mor og Amanda var v�k, s� tog Elliot og far til badminton i �rhus. Det blev til lidt over en times
badminton-spil. Turen til �rhus foregik med bus. Elliot var MEGA tr�t p� vejen til badminton. Han
kunne ikke holde sig v�gen i bussen. Han sad og dinglede med hoved og krop. Han var forbavsende
frisk p� badmintonbanen. Efterf�lgende delte vi pommes frites med de andre fredags-spillere i
cafeteriet. Elliot fik et glas r�d saftevand og s� gik turen hjem med bus til H�rning igen. Han sagde at
han var "meget tr�t". Han fik b�rstet t�nder og han blev puttet. Han sov i l�bet er 5 minutter. Han
har f�et lov til at l�ne mors seng, n�r nu mor er v�k.
Fredag tog mor og Amanda p� Spring Camp i DGI sportscenter lidt udenfor Vejle. En overnatning og
s� hjem igen l�rdag eftermiddag. Programmet er sp�kket med gymnastik-timer og spisepauser.
Sp�ndende, hvor tr�t Amanda er, n�r hun kommer hjem l�rdag eftermiddag, hvor hun s� skal
direkte til Sarahs 8 �rs f�dselsdag. Mon ikke Amanda ryger tidligt i seng l�rdag aften?
Onsdag 29. januar 2014 var det igen sv�mmedag. Nu var det jo anden gang i Lyseng Sv�mmehal
med gode instrukt�rer. Anden gang betyder lidt mere tryghed hos Elliot - han f�ler sig hjemme. Han
var alene p� hold 1 sammen med Maibritt og mor. Der er tale om intensiv kursus i
sv�mning/dykning/vand i hovedet. Ikke nogen skade til.
Amanda er jo p� hold 2, hvor der er store udfordringer. Amanda er s� stor at hun sagtens kan se
meningen med at udfordre sig selv og hun g�r det. Hun kan godt lige side et par sekunder p� bassinkanten inden hun hopper i. Denne gang var det noget med at dykke 2-3 meter igennem to ringe p�
bunden, fange en lille ring og dukke op ved overfladen og rygsv�mme videre over til den anden side af
bassinet. Ingen problem for Amanda. Hun er stolt og vil gerne vise det til mor. Der er ogs� ros fra
tr�ner, Lene.
Efter sv�mningen og badet er der kage i musehullet. Den rutine er har allerede sat sig hos Elliot og
Amanda.
S� kom sneen. Der har v�ret nogle dage med sne. Elliot og Amanda vil gerne hj�lpe med at skrabe
sne. Der bliver ogs� bygget en bakke, s� man kan k�re sl�de ned af bakken. Den er endnu ikke vildt
stor, men hvis ellers vejret holder, s� kan vi bygge ovenp� for hver dag.
Mandag var det sidste GPS tur for Amanda i SFO'en. Turen gik denne gang til �rhus for at finde en
skat. Det viste sig at den var inde i Marselisborg Slottets have. Amanda har v�ret meget glad for de
GPS skattejagter. Det har v�ret interessant og l�rerigt. Hun kom i hvert fald hjem fra turen og fortalte
om alle de skulpturer, der var i Dronning Margrethes have.
S�ndag var det s� tid til 2 timers hop og leg i DGI huset med Elliots gymnastikhold. Der var gang i
den. Elliot n�d det - han n�d is�r at v�re sammen med Amanda, mor og far. Efterf�lgende var alle
tr�tte. Amanda og far bes�gte farfar og kom hjem og lavede lidt lektier inden der var EM finale i
herreh�ndbold. Det blev dog en skuffelse. Frankrig vandt med 9 m�l over Danmark i Boxen.
L�rdag tog Amanda over til Killian og legede i nogle timer. Killians lilles�ster Celine kom her og legede
med Elliot. Der gik dog ikke lang tid f�r Celine og Elliot gik hjem til hende. Elliot ville gerne med. Det
viste sig m�ske at v�re et godt tr�k, idet der blev serveret vafler til alle b�rnene. B�de Amanda og
Elliot kom hjem til aften uden at v�re s�rligt sultne. De havde f�et masser af vafler.
Onsdag d. 22. januar var dagen, hvor vi gjorde comeback i Lyseng Sv�mmehal. Efter 3 �rs pause var
Amanda tilbage i bassinet og denne gang er Elliot med.
Vi startede p� samme begynderhold, som for 3 �r siden. Der gik ikke mange minutter f�r Amanda
blev rykket op p� holdet for �vede sv�mmere. Hun var lidt stolt og ogs� lidt tilbageholden fra
starten. Der skulle laves dykke �velser, som en delfin. Det var tydeligt at det var lige over hendes
gr�nse. Men hun tog mod til sig og pludselig s� VAR hun jo en delfin. Hun var da super god til at
dykke ned og igennem ringene og op igen. Det gjorde hun 12-16 gange og s� var �velsen slut. Ingen
problemer for Amanda.
Elliot gjorde ogs� fremskridt p� dag 1. Han lavede lidt rygsv�mning og blev ret habil til det. Stadig
med mors hj�lp, men rigtig meget ved egen hj�lp. Det kunne godt tyde p� at onsdag aftener
fremover bliver booket med sv�mning for hele familien.
Mandag: Oliver havde �benbart haft en god s�ndag hos Elliot, s� han inviterede Elliot med hjem
mandag eftermiddag efter b�rnehaven. Det var Elliot bare helt vild med.
S�ndag havde Elliot bes�g af Oliver. Det blev til 4-5 timers leg. De to leger godt sammen. Oliver har
tit sv�rt ved at blive afleveret og han skal lige t� op, men n�r det f�rst er sket, s� er han frisk og
gang i den.
Amanda havde samtidigt bes�g af Sophie og Ida. De havde nogle gode timer sammen. Mor og far
synes faktisk at pigerne i dag var sv�re at f� aktiveret. De kedede sig. Drengene fandt selv ud af at
tage initiativ til leg.
Fredag var Amanda til f�dselsdagsfest hos Nadija. Det foregik i spejderhytten lidt udenfor H�rning.
Der blev lavet snobr�d med Smarties. Det var et stort hit. Der var ogs� orienteringsl�b med
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forskellige poster undervejs - m�let var en slikpose til alle. Amanda blev hentet af mormor, der ogs�
havde hentet Elliot. Mor blev hentet p� arbejde efterf�lgende. Far var til forsinket julefrokost i
Herning.
Mandag i SFO'en var anden gang der var GPS skattejagt. Denne gang var det inde i �rhus. Mose Lone
har gemt en skat inde omkring stadion i �rhus og s� skal Amanda og resten af gruppen finde skatten
ved hj�lp af en GPS. Amanda har haft en rigtig sjov dag med SFO'en.
S�ndag fejrede vi farfars 72 �rs f�dselsdag med frokost p� H�rning Kro. Bedstemor og Stilling
kvartetten var ogs� med. Efterf�lgende blev farfar k�rt hjem og vi andre gik en tur i skoven bag Niels
Ebbesen skolen. Efter en frisk god g�tur far der kaffe og kage i Stilling. Elliot tog revanche fra i g�r.
Han fik leget m�rkeleg med Asger p� Asgers v�relse. Hverken Asger eller Elliot er vilde med m�rke,
s� det var lidt underligt at de gad at lege det. Amanda og Laura fandt nemt ud af at lege sammen.
L�rdag d. 11. januar var vi i Tranbjerg til hygge med den gamle Viby BK kerne. Frokost og leg og
hygge. B�rnene finder hurtigt ud af at danne lege-konstellationer. Elliot var lidt for tilbageholden, s�
han kom aldrig rigtigt for alvor i gang med noget leg. Han legede lidt med Sofia, som ogs� fandt
sammen med lille Emil. Lille Emil er ikke S� lille mere. Han er en v�rre charmetrold og s� m�ver han
bare p�, n�r det handler om at h�ndtere de store. Han er ikke bange for at f� nogle knubs.
Amanda og Eline s� vi n�sten ikke. De gemte sig p� Sofias v�relse - de hygger sig i hinanden
selskab - de beh�ver ikke at have andre at lege med. De kan sagtens f� timer til at g� sammen.
Nyt�r blev holdt i Lalandia. Elliot og Amanda havde gl�det sig i over en m�ned til at komme afsted
nogle dage til Lalandia. Afsted til Billund d. 30. december og hjem igen d. 1. januar. To overnatninger i
feriehytte (Hyldestien 71) og fri adgang til Aquadome (badeland) og Monkey Tonkey land (legeland). 3
dage i tr�k i b�de Aquadome og Monkey Tonkey land. Det var fint for b�de b�rn og voksne. Elliot er
MEGET tilbageholdende mht. at pr�ve udfordringerne i badelandet. Hver dag var der dog fremskridt.
Den store bl� rutsjebane i b�rnebassinet endte med at blive toppen for Elliot. Amanda var klar p� lidt
flere udfordringer, men ogs� med behersket �nske om store udfordringer. Hun var med far ovre i den
store bl� rutsjebane i vand-leget�rnet. Hun var ogs� med ovre og se de K�MPE store rutsjebaner,
som k�rte udenfor bygningen og ind igen. Det var dog nok for Amanda at se p� det. Ikke noget med
at pr�ve.
Monkey Tonkeyland var lige noget for b�de Amanda og Elliot. Amanda kastede sig ud i alverdens
udfordringer, mens Elliot lige skulle se, hvordan Amanda klarede det. Han var dog ret hurtig til at f�lge
trop.
Nyt�rsaften startede med Dronningens nyt�rstale p� storsk�rm. Efterf�lgende var der stor buffet
p� Restaurant Bambino, hvor ALT var "gratis". Masser af forret, hovedret, dessert og drikkevarer.
B�rn kunne komme og g� som de ville der var underholdning i form af tryllekunstner og musik og
dans. I�vrigt var der ogs� fri adgang til Monkey Tonkey land. Mor og far sad til bords fra 18.30 til
22.30. N�sten 4 timer. Amanda og Elliot var ved bordet i max. 1 time - ellers farede de rundt til
diverse underholdning. Amanda var rigtig god til at hj�lpe Elliot, hvis der skulle hj�lpes med noget
(finde tilbage til mor og far, tr�ste, n�r han faldt en gang i legelandet, hj�lpe med at danse til
danseshow).
Efter 22.30 gik vi 15 minutter hjem til hytten, hvor der var pyntet op til nyt�r. Vi fik kastet nogle
knaldperler. Vi fik skudt en raket og et flot batteri af. Vi fyrede ogs� 4 heksehyl af, hvilket ikke var
s�rligt sjovt for, hverken Elliot eller Amanda. Vi tog de resterende 8 heksehyl med hjem.
Vi s� 90 �rs f�dselsdag og vi fik hoppet ind i det nye �r og drukket champagne. Kl. 1.00 var der
sengetid. B�rnene sov straks. De voksne skulle lige have et stykke kransekage og s� i seng.
1. januar blev der sovet l�nge. Kl. 9.30 var Elliot oppe og kort tid efter var Amanda ogs� oppe.
Badeland og legeland ventede.
Hjemme i H�rning igen ca. 17.30.
4. juledag i Virring.
Bedstemor diskede igen i �r op med gr�nlangk�l, medister, hamburgerryg, brune kartofler og meget
mere. Det var bare s� l�kkert. Elliot var vild med medister. Amanda var vild med hamburgerryg og
lidt kartofler. Der blev leget med Asger og Laura. Vi fik ogs� spillet banko, hvor der var sjove gaver til
vinderne. Amanda og Laura gik meget op i det. Elliot var lidt ked af at han f�rst ret sent i spillet vandt
en gave. En god dag i Virring, hvor farfar var med i nogle timer inden han blev k�rt hjem til
Skanderborg.
2. juledag i H�rning.
Hele familien var samlet til julefrokost. Elliot og Amanda har gl�det sig til at der kom nogle at lege
med. Alle dukkede op - alle havde en ret eller to med, s� der var mad nok til os alle 15. Amanda og
Laura fandt hurtigt ud af at lege sammen. Elliot og Asger legede ogs� godt sammen. Der blev spillet
stikbold i gangen og Asger gik s� meget op i det at han svedte, som om han havde l�bet et marathon.
Efter madorgiet var det tid til pakkeleg. B�rnene gik meget op i det. Det var tydeligt at Elliot ikke var
helt med p� det med at man m�tte stj�le fra hinanden. Han var bestemt ikke glad for, hvis der var
nogen tog till�b til at tage pakker fra ham. Da g�sterne tog hjem ved 19-20 tiden, s� tog Amanda og
Elliot med mormor, morfar og moster Stine hjem til Solbjerg for at overnatte der.
Juleaften 2013 i Solbjerg:
Efter en 1-2 timers middagslur hjemme i H�rning var det afgang til Solbjerg. Der blev sl�bt gaver ind
i store m�ngder. Julebordet var d�kket, juletr�et var pyntet og der var rigtig god stemning og store
forventninger til, hvad der var i gaverne. Inden aftensmaden dukkede julemanden op. Elliot sagde at
han lignede moster Stine, men det kunne jo ikke passe, da moster Stine sad p� v�relset og lavede
lektier. Det havde hun i hvert fald sagt. Julemanden virkede lidt stresset. Han havde ogs� travlt, fordi
han skulle rundt til alle s�de b�rn - ogs� Laura og Asger i Stilling.
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Anden var god - selv Elliot spiste and. Amanda spiste b�de and og kartofler og sovs. Det var l�kkert.
Igen i �r vandt Amanda og Elliot mandelgaven - det gjorde morfar ogs� IGEN.
Der blev danset og sunget rundt om juletr�et. Elliot insisterede p� at synge "P� loftet sidder nissen!"
Efter 4-5 sange, s� var det tid til pakke-uddeling. Amanda styrede l�jerne. Hun l�ste til-og-fra
kortene og var i �vrigt god til at bakke op om den gode stemning. Selvom Elliot fik nogle stoooore
gaver, s� kunne hun god acceptere at f� nogle mindre gaver, hvis bare det var gode gaver - og det
var det. Alle fik gode gaver - ogs� mormor.
Vi fik leget 1-2 timer med gaverne inden der var tid til at k�re hjem.
Da vi k�rte ud af Solbjerg, sagde Elliot: "Det var en god dag i dag!"
Vi ankom til H�rning ca. 00.30 og to tr�tte b�rn blev puttet. To tr�tte for�ldre var i seng kort tid
efter.
Juleaftensdag:
To sp�ndte b�rn v�gnede lidt f�r 7.00 og var klar til at pakke gaver op. F�rste s�tning fra Elliot:
"Hvorn�r m� vi pakker gaver op?"
Vi skal have sl�et tiden ihjel i dag. Julebad, lille morgenpakke med DVD "Cirkus Summarum" ... senere - efter middagsluren skal vi afsted til Solbjerg og fejre jul med moster Nana, moster Stine,
mormor og morfar.
Elliot var s� ut�lmodig, da vi havde f�et sat juletr�et op og f�et det pyntet. Der SKULLE danses
rundt om tr�et. Han insisterede p� at danse rundt om og vi skulle synge en julesang eller to. Far
foreslog at vi skulle synge "Det er en kold tid" med Kim Larsen, men der m�tte Elliot protestere og
fort�lle at det nok var verdens d�rligste sang og at det slet ikke havde noget med jul at g�re. Vi fik
danset rundt og sunget julesang inden Elliot blev puttet og Amanda skulle se Pagten. Pagten spidser til.
Iselin har pagten og 3 ud af 4 nisser er nu blevet frosset. Uha, det bliver sp�ndende, hvordan den
sidste nisse f�r reddet familien.
22. december 2013:
Juletr�et blev k�bt p� H�rning torv. Juletr�st�ppet blev fundet efter 1 times efters�gning.
Juletr�sfoden fik Amanda og far sat p�. Elliot og Amanda er igang med at pynte juletr�et.
Ugen op til jul er g�et med sygdom.
Elliot kom f�rst i b�rnehave onsdag. Mor lagde sig syg onsdag og torsdag. Amanda var syg l�rdag.
Det g�r med hiv og sving hjemme i H�rning. Mon ikke vi alle n�r at blive friske til juleaften i
Solbjerg?
Elliot var ikke p� toppen, l�rdag og s�ndag. Ondt i maven og uden energi. �v. Nu var det hans tur
efter at far har v�ret ramt af det i 3-4 dage.
L�rdag morgen viste det sig at "Guffe" havde holdt nisse-fest med 7 andre nisser. Der var ikke ryddet
op efter festen - der var tallerkner og kopper og saftevand, som stod p� gulvet i gangen. SK�RE
nisser.
13. december:
Amanda har �vet sig i 1-2 uger p� at kunne synge Lucia-sangen og i dag var det s� alvor med at g�
med venner fra 1. �rgang. Der blev g�et Lucia fra morgenstunden og der blev ogs� g�et Lucia hen
p� eftermiddagen, hvor Elliot, mor, mormor og morfar overv�rede det. Det var en succes.
Elliot var heldig at f� nissen "Guffe" med hjem fra b�rnehaven i dag. Det er en drillenisse, der g�r p�
omgang. Sp�ndende hvad den finder p� her i weekenden her hos os.
2. s�ndag i advent.
Amanda kom hjem fra overnatning hos Sophie og Ida s�ndag formiddag. Det havde vist v�ret en god
aften, nat og morgen hos dem, men Amanda var meget tr�t (p� gr�nsen til ked af det), da hun kom
hjem. Tr�t fordi hun nok ikke har sovet s� godt som hun plejer og m�ske er de kommet for sent i
seng. De har i hvert fald hygget med julekalendere p� TV og se flere af dem og det var blevet ret
sent.
Amanda fik bes�g af L�rke, som var forbi og lege et par timer. Elliot havde ligeledes bes�g et par
timer af Frederik, s� der var gang i den.
Elliot var ogs� MEGET tr�t hele dagen. Han var v�gnet i nat ved 5.00 tiden og fundet ud af at nissen
havde lagt en gave i enden af sengen. Da r�bte han efter mor og far, som synes han skulle sove
videre inden han skulle �bne gaven. Han fik lov til at sove videre i sm�rhullet mellem mor og far, men
sove det kunne han ikke. Han l� og vendte og drejede sig og blev sur over at han ikke m�tte �bne
gaven f�r senere og han vidste jo ikke, hvorn�r "senere" var. Han l� med j�vne mellemrum fra 5.00
til 6.30 og spurgte, hvorn�r han m�tte �bne den gave. Det endte med at far og Elliot stod op 6.30 og
pakkede gaven ud. Det var et fint sv�rd, som han blev meget glad for. Nu var klokken 6.35 og hvad
s�? Hvad skal man s� lave s� tidligt? Man kan jo spille ballon med sit sv�rd og vi kunne h�re lidt
musik og vi kunne se lidt Ramasjang. Da klokken var 7.30 havde far v�ret i bad og Elliot havde
allerede v�ret v�gen 2,5 time. DET bliver en lang dag, t�nkte far.
L�rdag havde vi en dobbelt-tid hos fris�ren. Mor skulle klippes og farves. Amanda skulle have klippet
spidser. Efterf�lgende gik turen til �rhus for at k�be julegaver. Det blev ogs� en tur p� Jensens
B�fhus i Tilst, hvor Elliot spiste b�rnemenu og 2 isdesserter, s� det stod ud af �rerne. Vi har aldrig
set ham v�re s� ih�rdig med at f� spist b�de kylling, pommes fritter, "glade kartoffel ansigter" og to
ta' selv softice. Det var VIIILDT. Vi fik k�bt lidt gaver her og der inden turen gik hjem til H�rning.
Amanda havde en aftale med Sophie om at sove hos hende. Sophies tvillinges�ster havde ogs� en
veninde fra skolen med hjemme og sove, s� der skulle nok blive gang i den. Amanda var lidt nerv�s
for at skulle sove hos andre. Det har hun aldrig pr�vet (bortset fra familien). Mor og far er ogs�
sp�ndte p�, hvordan det forl�ber. Det er jo lidt en pr�ve p� om Amanda t�r at sove uden far og
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mor. Til februar skal hun jo p� Spring Camp i Vejle med overnatning uden mor og far. Elliot n�d at
have far og mor p� egen h�nd, n�r nu Amanda var hos Sophie. Elliot dansede rundt og lavede
narrestreger (sjove ansigter og drillelyde). Han har f�et smag for det store hit: Daft Punk med Get
lucky.
Torsdag d. 5. december 2013:
Julekalenderen Pagten er alt for uhyggeligt til at Elliot skal se den. Han t�r ikke sove inde hos sig selv,
n�r han har set Pagten. Vi har derfor besluttet at han ikke skal se den. Amanda vil gerne se den, men
synes ogs� at den er uhyggelig, men ikke mere end at hun godt t�r sove p� sit eget v�relse.
Stormen Bodil farer hen over H�rning og hele landet. Mandela d�r i en alder af 95 �r. Amanda har i
nogle m�neder v�ret opm�rksom p� at der fandtes en mand, der hedder Mandela og at han ikke har
det for godt. Sp�ndende, hvad hun siger til det fredag, n�r hun h�rer at han er d�d.
S�ndag var det den store konfektdag og 1. s�ndag i advent. Amanda og Elliot var ude af sengen ved
7-tiden. Der havde v�ret bes�g af julemanden i nat. Han havde lagt en gave i sengen hos Elliot og
hos Amanda. Det viste sig at v�re en rigtig fin kanin-bamse og en slikkepind. Lige noget for b�de
Elliot og Amanda. Hurtig morgenmad og afsted til Solbjerg, hvor moster Nana og moster Stine ogs�
kom og lavede konfekt. Amanda fik det d�rligt hen p� eftermiddagen. Det kunne tyde p� tr�thed ud
over alle gr�nser. Hun sover jo IKKE l�nge, selvom hun har v�ret oppe og se "Vild med dans" fredag
aften til n�sten 23.00.
Amanda og Elliot n�ede at se to julekalendere i TV inden turen gik hjem til H�rning ved 20 tiden. En
nye skole-uge venter i morgen - mon Amanda er syg?
L�rdag eftermiddag havde vi 2 timers hop, kravl og leg i Springcenteret i �rhus. Det er en rigtig god
legeplads for b�rn og voksne. Vi har v�ret der f�r, s� det er efterh�nden en velkendt tur. Alligevel
startede Elliot med at v�re lidt tilbageholdende - han fik dog fjernet nogle af sine h�mninger. Han
kastede sig forl�ns og bagl�ns ned i skumgummi-graven og han kom l�bende p� den lange
trampolin og hoppede over i den K�MPE store pude. Der var udfordringer for alle. Ida, Sophie og
L�rke var ogs� med. De gik forrest med de vilde �velser - Amanda fors�gte at h�nge p�, men det
er sv�rt med de tre. Is�r Sophie var et stort skridt foran.
Det var to tr�tte b�rn og for�ldre, der kom hjem til H�rning lidt over 18.00. S� var der hurtig mad
og et bad p� programmet inden sengetid.
I morgen er det jo den store konfektdag i Solbjerg og oven i k�bet 1. december med julekalendere af
forskellige slags OG 1. s�ndag i advent. Amanda og Elliot gl�der sig.
Fredag var det jo dagen, hvor julemanden ankom til �rhus med skib og morfar og hans band skulle
spille julemelodier. Det havde regnet hele dagen, s� det var lidt tvivlsomt om Amanda og Elliot skulle
overv�re julemandens ankomst. Amanda og Elliot var S� klar p� at komme afsted, s� selvom det
regnede en smule, s� var der afgang med mor og mormor. Far skulle uheldigvis til badminton.
Amanda og Elliot fik set julemanden og de fik samlet en masse karameller. Lommerne var fyldt med
karameller. De kom begge glade og hentede far i badmintonhallen.
Der var jo "Vild med dans" finale og Amanda fik lov til at se det hele. Hun var jublende glad, da det
viste sig at Mads Vad og Mie Skov vandt. Amanda var f�rst i seng lidt i 23.00. Uha, det bliver en h�rd
l�rdag, hvis hun ikke sover l�nge.
Der sker en masse hemmelige ting i skolen. M�ske har det noget med julegaver at g�re. Amanda kan
n�sten ikke holde t�t. Elliot har ogs� gang i noget hemmeligt i b�rnehaven. Det er godt nok
sp�ndende. B�de Elliot og Amanda er MEGET fokuseret p� hvad der skal ske p� s�ndag d. 1.
december. Der er noget med julekalendere, der skal �bnes - nogle med chokolade. Der er ogs� noget
med konfekt hos mormor og morfar. Der er ogs� noget med julekalender i TV. De kan N�STEN ikke
vente. Amanda fors�ger dog at v�re forklarende og p�dagogisk overfor Elliot, idet han sp�rger
meget ind til hvad der skal ske p� s�ndag. Uha, det er sp�ndende.
Torsdag kom Amanda haltende hjem fra skole. Hun havde faldet og sl�et sig i skridtet og havde ondt.
Det hjalp at komme hjem og f� lidt varm kakao med fl�de og slappe af. Hun kunne dog ikke holde
t�rerne tilbage, n�r hun skulle fort�lle om hvordan det var sket. �v, hvor tr�ls, men vi h�ber det
g�r over i l�bet af et par dage.
Mandag blev Elliot og Amanda hentet af bedstemor - de tog hjem til Virring og legede. Mor og far kom
sent hjem. Mor fik kolleger p� bes�g til aftensmad og social samv�r. Far k�rte til Virring og spiste
aftensmad og legede lidt med Elliot, Amanda og bedstemor inden turen gik hjem til H�rning igen. Elliot
og Amanda fik hilst p� mors g�ster inden det var sengetid.
Mandag morgen startede "g�-bussen" i H�rning. De store elever fra 6.-7. klasse har f�et til opgave at
f�lge "de sm�" i skole. G�-bussen har stoppested lige overfor vores indk�rsel og de er her kl. 7.37.
Det passer perfekt for Amanda. Selvom det var f�rste gang, s� var det en tilfreds Amanda der tog
afsted 7.37 i morges. Lily var ogs� med i bussen, s� de gik sammen afsted i skole - sammen med de
andre.
S�ndag havde vi bes�g af Bastian, Gitte og Lars. De kom forbi for at se p� noget brugt Elliot t�j til
Bastian. De blev til kaffe og aftensmad. Amanda gik i barnepige-tilstand og var rigtig god til at passe
p� Bastian og lege med ham. Elliot var ogs� godt med, men var ikke rigtigt i barnepige-tilstand. Elliot
var mere legekammerat. De fik samlet en bane med Flexitrack. Bastian var meget imponeret over den
store bane og de biler, der kunne k�re selv.
Fredag tog Sophie med Amanda hjem fra skole. De var begge med nede og hente Elliot. Vi k�rte i den
store cykel og var ogs� omkring bageren inden vi var hjemme. Amanda og Sophie pressede p� for at
Sophie kunne f� lov til at sove hos Amanda. Der var gr�nt lys fra Sofies for�ldre og ogs� fra
Amandas for�ldre, s� det blev alts� til endnu en overnattende g�st. To gange p� en uge.
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Sofie g�r meget op i dans og ville gerne se Vild med dans. Netop denne fredag var Vild med dans
udsat til 21.00 og dermed gik det alts� hen og blev en sen aften inden Amanda og Sophie var i seng.
Klokken var 23.00 inden der var helt ro p� fra Amandas v�relse. Sophie er en meget rolig pige. Nem
at v�re sammen med - hun er kort sagt meget velopdragen. Elliot VIL alts� ogs� snart have nogen
med hjem og sove.
Onsdag havde mor og far bes�g af for�ldre fra 1.c. til planl�gning af arrangement 2 i skole�ret.
Sarah var med sin mor og Sarah havde f�et lov at overnatte til torsdag. Det var en stor oplevelse for
Amanda at f� lov at have Sarah overnattende. F�rste gang at en af Amandas klassekammerater skulle
overnatte. De havde en god aften og faldt ogs� nogenlunde tidligt i seng.
Torsdag morgen gik ogs� forrygende. Sarah er meget nem at have med at g�re. Hun er god til at
indrette sig efter de forhold hun er i.
Elliot synes ogs� det var lidt sk�gt. Han vil ogs� gerne have nogen med hjem og sove.
Tirsdag 12. november 2013:
Mor og far var i Thybor�n til Karins begravelse. Amanda blev hentet i skolen af mormor og morfar.
Elliot tog med Frederik hjem og videre til gymnastik. Det var en tr�t Elliot, vi fik hjem kl. 18.30. Det
havde v�re en lang og god dag. Amanda var knapt s� tr�t. Hun er meget sp�ndt p� i morgen, hvor
Sarah skal overnatte til torsdag. Det gl�der Amanda sig enormt meget til.
S�ndag var en afslapningsdag. Det blev til en tur i Skanderborg b�geskov. Det var en rigtig god tur i
skoven. B�de Elliot og Amanda gad egentlig ikke, da vi skulle afsted, men det viste sig jo at det faktisk
var rigtigt godt at f� bev�get kroppen og f� lidt frisk luft.
L�rdag var vi inviteret til �stbirk til blandt andet Mortens and. Der var gang i den. B�rnene fandt
hurtigt ind i h�jrystet leg. Elliot var ikke helt p� toppen. Han var i hvert fald meget observerende hele
dagen. Der blev rodet p� de tre b�rnev�relser og der blev spist god mad i k�kken-alrummet. Vi
havde en god dag i �stbirk. Det var ikke vejr til at v�re ude, s� det var indend�rs aktiviteter hele
dagen. Hjemme i H�rning igen l�rdag aften kl. ca. 21.30.
Fredag aften var der stor disco fest p� Bakkeskolen. Amanda har gl�det sig hele ugen. Mor skulle
v�re bartender i saftevandsbaren. Elliot og far skulle v�re hjemme - det vil sige at de tog til
badminton og spillede en times tid. Elliot elsker det simpelthen. Han kan blive ved og ved. Han var dog
s� tr�t ved 18.45 tiden at han foreslog at vi tog hjem og sov. Det har v�ret en h�rd uge for Elliot
med to gymnastik og tre legeaftaler efter b�rnehaven.
Amanda kom hjem fra disco ca. 21.00. Det har v�ret en god aften med h�j musik og saftevand.
Forrygende oplevelse. Hun havde f�et gr�n/bl�/gul/guld farve i h�ret og t�jet var med glimmer. Nu
er der farvepletter flere steder i huset og p� t�jet og der er glimmer over alt i huset.
Allan Simonsen er stadig med i vild med dans. Nu er der 4 par tilbage.
Torsdag var der gang i den efter skole/b�rnehave. Elliot havde Noa med hjem og Amanda havde S�s
med hjem. Der blev leget h�jlydt. Amanda k�rte i 5. gear, mens de �vrige k�rte i 4. gear. Der var
gang i den. S�s blev og spiste med - mormor kom forbi og hentede mor. De skulle til koncert med
morfars brassband i Christianskirken i �rhus.
Onsdag d. 6. november 2013:
Elliot havde bes�g af William. De hygger sig gevaldigt sammen. Der bliver grinet og l�bet og hoppet
og rodet.
Amanda er til "Spis med dine venner" hos Amalie fra klassen.
Fars faster Karin i Thybor�n sov stille ind efter 7-9 m�neders kr�ftsygdom.
S�ndag var Amanda og Elliot med far og mor i sv�mmehallen. Amanda skulle vise far, hvordan hun
kan dykke efter "fisk" p� bunden af det lille bassin. Det er hun rigtig god til. Hun er ogs� MEGET
sikker, n�r der skal sv�mmes i det store bassin. Hun har en god fornemmelse af, hvor langt hun kan
sv�mme. Hvis det kniber med kr�fterne, s� har hun ikke s� langt inden til bassin-kanten.
Elliot er stadig ikke s� vild med at sv�mme. Mor l�rer ham nogle tricks, men han vil gerne bruge
b�de korkb�lte og/eller sv�mmevinger. Det f�r han ikke lov til og s� er han lidt ked af det.
S�ndag eftermiddag kom der en pige p� 3 �r med hendes far forbi. De havde set Amandas gamle
cykel i Den Bl� Avis. De ville gerne k�be den og tage den med hjem. Pigen fik en lille tur p� cyklen og
afleverede 300 kroner til en stolt Amanda. Pigen tog cyklen med hjem, s� den ser vi nok aldrig mere.
L�rdag d. 2. november var vi p� bes�g i Stilling for at fejre faster Sofies 39 �rs f�dselsdag. Der blev
som s�dvanligt disket op med god mad. Amanda havde nogle rigtig gode timers leg med Laura og
Jeppe. Elliot fors�gte at f� Asger med i noget leg, men det var sv�rt. Elliot fik i stedet leget lidt med
pigerne og lidt med far og S�ren og bedstemor. Asger gav Elliot lov til at lege/rode med ALT inde p�
Asgers v�relse. Det var rigtigt sjovt for Elliot, men lidt tr�ls at Asger ikke gad at lege. Det m� vi lave
om p� n�ste gang eller n�ste gang igen. Elliot er stadig lidt for lille til at Asger rigtigt gider at lege
med Elliot.
Elliot har f�et en fornemmelse af om noget er godt eller skidt. Det g�lder is�r mad og b�rne TV.
Hvis han f.eks. sidder og ser noget b�rne TV, som m�ske er henvendt til 2-3 �rige, s� kan han godt
finde p� at sp�rge: "Far, synes du det er sjovt?"
Hvis far siger at det ikke er sjovt, s� er Elliot enig.
Hvis der bliver serveret noget nyt og sp�ndende mad, s� skal han lige h�re Amanda: "Amandaaaaa!
Synes du det smager godt?" Hvis Amanda synes det er godt, s� t�r Elliot godt at smage det.
Elliot er begyndt at lave nogle k�mpe b�vser. Han synes selv det er sjovt og hver gang siger han
undskyld, fordi han ved at far og mor er efter ham med de b�vser. Sandheden er at han er ved at
v�re ret god til det. Det lyder som en gammel fisker fra Skagen havn. Ikke charmerende, men
alarmerende!
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S�ndag efter en underlig morgen med overgang til vintertid. Den ekstra time er sv�r at f� placeret
rigtigt p� Bjertrupvej. B�de Elliot og Amanda var kommet sent i seng i g�r, s� de burde kunne sove
til 8.00 (7.00 ny vintertid). B�de Elliot og Amanda var oppe lidt i 6.00. Det var tydeligt at Amanda ikke
var udsovet - hun var meget sur og tv�r.
Elliot med far i sv�mmehallen. Amanda og mor skulle egentlig ogs� have v�ret med, men Amanda
var bare S� sur og ubeh�vlet, s� det blev bestemt at Amanda IKKE skulle med i sv�mmehallen med
s�dan en opf�rsel.
Mor og Amanda begyndte i stedet at pille trampolinen ned.
Da Elliot kom hjem fra sv�mning, s� blev der k�bt to gr�skar, som s� blev sk�ret fint ud til
Halloween pynt. De st�r fint og pynter p� terrassen.
L�rdag var Elliot, Amanda og mor et smut i sommerhus og overraske mormor og morfar med et
bes�g. Far havde taget en tur vest p� med farfar. En tur ud til Thybor�n og bes�ge Karin, Hanne,
Janni og Bettina.
I sommerhuset blev mormor og morfar noget overrasket over at f� bes�g.
Der var masser af aktivitet. Blandt andet at finde mos og bark til Amandas tema-uger i skolen og save
nogle sv�rd (eller hvad det nu er) sammen med morfar.
Efter aftensmaden gik turen hjem til H�rning og sengetid ved 21.00 tiden.
Torsdag havde Amanda taget Maya med hjem fra skole. De havde f�et lov til at g� hjem kl. 15.00.
Maya skulle med hjem og se fuglene. De havde nogle gode timer sammen. Maya fik endda lov til at
blive og spise med, s� det blev da til 3-4 timers samv�r efter skole.
Tirsdag: Elliot har v�ret i b�rnehave og derefter leget lidt med Frederik hos Frederik, inden der var
afgang til en times gymnastik med Frederik.
Det var en tr�t Elliot vi fik hjem tirsdag aften.
Far og Amanda havde lavet tomatsuppe, men en stor snert af chili. Det var lidt sk�gt at spise. B�de
for Amanda og for Elliot. De havde begge et glas m�lk indenfor r�kkevidde. Der blev drukket n�sten
3 liter m�lk til aften.
Sidste dag i efter�rsferien: Elliot var p� bes�g hos Oliver og lege i ca. 4 timer. De to leger rigtigt godt
sammen. De havde nogle gode timer sammen. Begge var tr�tte, da Elliot blev hentet lidt over 15.00.
Elliot kom hjem og kunne slappe af med lidt puslespil og lidt papirsflyvere.
Amanda var med mor i sv�mmehallen, mens Elliot var hos Oliver. Amanda og mor �vede at dykke i
det lille bassin i Skanderborg. Da Amanda kom hjem brugte hun meget tid p� at f� en sludder med
fuglene. Hun er ved at v�re rigtig god til at snakke med dem og de er ved at v�re trygge ved hende.
17. oktober 2013 var dagen, hvor Elliot var i biografen for f�rste gang. Han var med mormor og
Amanda inde i Cinemaxx og se Sm�lferne 2.
Efter�rsferie. Amanda og Elliot tog til Solbjerg mandag morgen og forventer at komme hjem til
H�rning fredag aften. De har begge bedt mormor og morfar om at komme en tur i sommerhuset i
Dr�by. Dels for at hygge lidt og dels for at se om morfar har lavet tr�terrassen korrekt.
Fuglenyt: Oliver og Pjuske er blevet nemmere at f� ind i buret efter de har v�ret ude at flyve lidt. De
kan dog stadig drille og det kan godt tage 30-60 minutter at f� dem begge ind i buret, hvis de for
alvor driller.
Amanda har f�et en ny rutine omkring sengetid.
Hun skal lige huske at sp�rge mor og far. "Er I der begge to, n�r vi v�gner i morgen!" Hun er meget
opm�rksom p� om mor eller far er k�rt p� arbejde, n�r hun st�r op.
Mandag k�rte L�rke med Amanda hjem efter skole. De fik leget et par timer. Elliot deltog ogs� i
legen. De skulle ogs� lukke fuglene ud og snakke lidt med dem. L�rke spiste med inden hun k�rte
hjem - dvs. hun blev hentet af sin far inden det for alvor blev m�rkt. B�de Amanda og Elliot n�d at
L�rke var p� bes�g. I morgen er det gymnastik-dag for Elliot og Frederik.
L�rdag var Elliot en smule syg. Han var ikke sulten og var enormt tr�t. Efter frokost tog han sig en
laaaang lur p� 3 timer og han kom i seng til normal tid og sov hele natten til s�ndag. S�ndag morgen
var han atter frisk. Han havde form�et at sove det v�k. Herligt.
Mens Elliot sov var Amanda og far en tur i AB og se badminton. Vi fik set 1-2 timers dyst mellem AB og
Drive K�benhavn i 2. division. Det var interessant at se. Amanda har f�et en smule smag for det hun blev helt klar over at man spiller til 21 og man m�ske skal spille 3 s�t. Hun s� ogs� at der blev
g�et til den.
Elliot er begyndt at bruge ordet "endnu" hele tiden.
I alle mulige s�tninger f�r han sat ordet helt korrekt ind i sammenh�ngen.
F.eks. "Jeg spiser endnu mere pasta", "Oliver flyver endnu hurtigere end Pjuske".
Han har dog stadig store problemer med "i morgen", som han stadig bruger, n�r han fort�lle om
noget, der skete i g�r.
S�ndag kom S�s forbi ved 10 tiden. Vi tog hende med en tur til sv�mmehallen i Odder. S�s er ret
god til at sv�mme og er ikke bange for lidt vand i �jnene. Amanda ville tydeligvis gerne f�lge med
S�s, men kunne ikke helt v�re p� samme niveau. Amanda kan fint sv�mme rundt, men hun har
nogle gr�nser for hvor vildt det m� blive. S�s er med til at rykke Amandas gr�nser en smule. Elliot
var ogs� gr�nses�gende. Han fandt ud af at de flamingo-p�lser kunne bruges til at sv�mme rundt
med i det store bassin og dermed beh�vede han ikke at h�nge p� en voksen. Igen en stolt dreng der.
L�rdag var Elliot, Amanda og far p� en lille hyggelig cykeltur. Elliot har f�et smag for at cykle p� sin
orange cykel og kan nu b�de starte, bremse, styre og dreje. Ingen problemer. Vi k�rte over til
"b�nken" og fik en kop te og fik ellers k�rt lidt p� cykel frem og tilbage p� stien. Elliot var meget
stolt over at kunne styre sin cykel helt selv. Herligt.
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Torsdag: Far var p� vej hjem fra arbejde. Mor og Elliot var i Brugsen at handle. Amanda var alene
hjemme 30 minutter. Hun passede p� fuglene og fik lavet sig en kop tomat-suppe og hun fik ringet til
far for at fort�lle at hun var alene hjemme. Stor pige.
Onsdag: Elliot havde bes�g af William. De fik leget et par timer inden han blev hentet. B�de Elliot og
William havde set frem til denne legeaftale.
S�ndag 22. september:
Amanda har bes�g af alle pigerne fra klassen. Maya og Lily kunne ikke v�re med, men alle andre
piger fra klassen var med + Sophies tvillinges�ster, Ida var ogs� med. Det var nogle gode og
h�jrystede timer p� Bjertrupvej. Til frokost var der hotdogs. Efterf�lgende en skattejagt med
bogstaver og afslutningsvis lagkage, som man selv laver. Alle pigerne skulle lave sin egen minilagkage. Frit valg mellem fl�deskum, krymmel, kagecreme, glasur i forskellige farver, marmelade og
pynt i form af spiselige blomster. Der var god stemning omkring bordet. Ida m�tte endda sige: "Det er
den bedste lagkage jeg nogensinde har f�et!"
Masser af gode gaver.
Elliot skulle egentlig ogs� have v�ret med, men han fik tilbuddet om at bes�ge Frederik, mens
Amanda havde g�ster. Det var vist fint at Elliot ikke var der. Det var sv�rt at f�lge med i det tempo
og stemmef�ring, som pigerne lagde for dagen.
Festen blev rundet af med en udend�rs st�ende for�ldre-kaffe/-kage-samling. Hyggeligt - tak for
bes�get og vi gl�der os til n�ste �r.
Onsdag d. 18. september 2013: Amanda fylder 7 �r. Hun bliver v�kket p� sengen af mor og Elliot.
Far er ikke hjemme - hn er desv�rre ikke hjemme p� dagen. Han kommer f�rst hjem sent onsdag
aften.
I skolen havde Amanda slikkepinde med til hele klassen.
Mormor, morfar og bedstemor kom forbi til kakao, boller og lagkage. Amanda havde bestilt
aftensmaden: pandekager med fyld (k�d, salat, ost og guacomole).
Far n�ede lige at komme hjem inden Amanda skulle puttes ved 20.20 tiden. En lang f�dselsdag er
overst�et.
S�ndag morgen sov b�de Elliot og Amanda l�nge. Elliot stod op ca. 7.45, mens Amanda stod op kl.
8.30. Amanda havde sit pengeskab med inde i sovev�relset og s� skulle far og mor g�tte kode - dog
uden held.
14. september 2013 fejrede vi Amandas 7 �rs f�dselsdag hjemme p� Bjertrupvej. Der var INGEN
afbud, s� alle dukkede op. Stine, Nana, Per, mormor, morfar, Asger, Laura, Sofie, Claus, bedstemor
og farfar. Amanda fik rigtigt mange gode gaver. Pengeskab, biografbillet, bl� cykel, globus, "Karlas
kabale" bog, vandfarver, hoppe-tingest, cykellygter, sko og en "Build a bear" bamse med navnet "Plet".
Da g�sterne var g�et og Amanda blev puttet sagde hun at, det var som om der ikke var mange
gaver, men det var der jo alligevel. En god dag var til ende. Der var blevet leget med Laura, mens
Asger og Elliot havde leget sammen.
Amanda kl�r p� mht. l�sningen. Hun er meget fokuseret p� at hun nu er kommet v�k fra MiniBib nr.
6 og er kommet til 7 og 8. Hun er ved at v�re ret ferm til det. Det piner hende dog lidt at Sarah snart
hopper fra MiniBib 10-11. Sarah ER alts� bare god til at l�se. N�r Amanda har "kn�kket koden", s�
skal hun nok komme efter Sarah.
Elliot er jo begyndt til gymnastik og har v�ret afsted for 3. gang i denne uge. Frederik er ogs� med.
De to drenge f�lger hinanden i tykt og tyndt. N�r Frederik holder pause midt i timen, s� g�r Elliot
ogs�. N�r Frederik gerne vil have sin mor til at hj�lpe, s� vil Elliot ogs� have mor til at hj�lpe. De
hygger dig og der bliver g�et til den. Dog med sm� naturlige selvvalgte pauser ind i mellem.
Amanda har f�et en trang til at ringe til bl..a. mormor for at fort�lle om hvad der aktuelt sker. Det er
j�vnligt (2-3 gange om ugen) at Amanda kommer og sp�rger om hun m� ringe til mormor,
bedstemor eller Stine. Hvis hun f�r JA, s� snupper hun telefonen med ind p� sit v�relse og s� bliver
der sludret. Det er hun ved at v�re ret god til. Hun har i �vrigt en stak sm� sedler, hvor hun styrer
telefonnumre til alle i familien.
S�ndag d. 8. september flyttede der to undulater ind p� Bjertrupvej 15. Vi var alle afsted i Randers og
hente den gule "Oliver" og den bl� "Pjuske". Amanda var meget stolt over at f� lov til at b�re/holde
kassen p� vejen hjem til H�rning. De to undulater har taget starten med ro. De er igang med at
fornemme omgivelserne og lydene. Efter sigende vil de efter et par dage begynde at f�le sig hjemme.
Vi er sp�ndte p�, hvordan det udvikler sig.
L�rdag 7-9-13 blev Kathrine og Jesper gift i Skanderborg Kirke. Mor og far var med til den kirkelige
handling og senere til reception i Knudhule. I mens var Elliot og Amanda hos bedstemor. Amanda var
dog f�rst til f�dselsdag hos Kathrine fra klassen. Det var to tr�tte b�rn, der kom med hjem til
H�rning l�rdag aften.
Fredag var Sarah med Amanda hjemme og lege et par timer. De var begge med p� cykel nede og
hente Elliot i b�rnehaven. Da Sarah var k�rt hjem smuttede vi en kort tur til Stilling, hvor fars mor og
mostre var p� bes�g til aftensmad. Vi fik hilst p� bedstemor, Ellis, Ruth og Aase. Amanda og Elliot fik
leget med Laura og Asger og leget i aktivitetsrummet - der blev ogs� serveret fredagsslik. Uhhmm.
Torsdag var Elliot p� bes�g hos William til nogle timers leg. Det var en tr�t Elliot, der kom hjem
efterf�lgende.
Onsdag d. 4. september var far og mor til stort for�ldrem�de p� Bakkeskolen. Det var 1. klasses
l�rere og p�dagoger, der fortalte om dagligdagen p� skolen og m�let for 1. klasse og hvordan man
fors�ger at n� m�let. Det var meget interessant og ingen tvivl om at Amanda skal v�re glad for de
l�rere hun har f�et. De er engagerede. Mange sp�ndende tiltag blev fremlagt. F.eks. havde Anette O.
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s�gt og f�et en stor sum penge til at teste en ny l�rings-metode, hvor det handler om at bruge
computer. Pengene bliver blandt andet brugt til at give alle elever i 1.c en b�rbar computer i form af
en Samsung ChromeBook. Nu vil far ogs� have s�dan en Samsung ChromeBook! Det er et godt og
billigt alternativ til en iPad og en MacBook.
S�ndag - morfars 67 �rs f�dselsdag blev fejret i Solbjerg. Der var g�ster fra n�r og fjern. Stine,
Nana, Per, Inge og �ge var med til at fejre morfar.
L�rdag d. 31. august kom moster Stine p� bes�g i H�rning. Vi spiste frokost og tog ind til �rhus
Festuge, hvor vi bl.a. skulle ind og se og h�re T�rfisk p� Pustervig Torv. Det blev til ca. en times
underholdning. De sang blandt andet "Lugter lidt af fisk", som Amanda er helt vild med. Efterf�lgende
var Amanda og far omme bag teltet og hilse p� Bent Bro og de andre fra T�rfisk. En kort sludder og
s� videre med Elliot, mor og Stine rundt i �rhus. Der var gang i den. Vi gjorde holdt ved Foodfein
restauranten og fik lidt kaffe, kage, vand og saftevand. Efterf�lgende gik turen gennem str�get og
ned til bilen p� havnen. Hjem til H�rning og grille. Moster Stine fik lige et fodbad og en �l og lidt
massage af Amanda. Det tr�ngte hun til.
Vi hyggede med grillmad og Chili Claus p� TV inden mormor og morfar kom og hentede moster Stine
ved 21.00 tiden.
Mandag d. 26. august - Elliot var ved 4 �rs tjek ved l�gen. Han blev m�lt og vejet og fik
afslutningsvis en vaccine - et lille prik i venstre skulder.
Elliot var ikke glad for at skulle til l�ge, men tanken om l�gen var m�ske v�rre end selve bes�get.
Det lille prik var ikke noget s�rligt.
M�lt til 1,14 meter og 18,95 kg.
Mandag d. 12. august - Amanda starter f�rste dag i 1.c p� Bakkeskolen. Mor og far er med til
introduktion en halv time fra 8.00 til 8.30. Nyt klassev�relse, ny l�rer (ny Anette) og ogs� kort
pr�sentation af matematikl�rer J�rgen Trads, som kiggede forbi i 5 minutter. En sp�ndende dag.
Amanda har f�et skoleskema og det er sp�ndende b�de at f� matematik, idr�t, kristendom,
billedkunst og andre fag.
Elliot havde f�rste dag i b�rnehaven efter ferien. Det gik fint - han fandt hurtigt sammen med Oliver
og Frederik.
Onsdag d. 7. august - Vi m�dtes med Mads Emil, Mathilde og Allan i Givskud Zoo og havde en hel dag
sammen i parken. Vi fik set en masse dyr og vi fik leget p� legepladsen og vi fik spist medbragt
madpakke. Vi fik ogs� en slush ice i en regn af hvepse. Ved aftenstid k�bte vi Dyrepasser menuen i
grillbaren og fik maverne m�ttet inden turen gik hjem til hhv. H�rning og Kolding. Tak for en god dag
i Givskud.
Tirsdag d. 6. august - netop hjemkommet fra 3 dage i sommerhus. Den har st�et p� badning,
badminton, fodring af heste, en tur p� Jernhatten, en tur med turist-toget i Ebeltoft, en tur til Ebeltoft
G�rdbryggeri, lidt socialt med Inge, Aage og Kristoffer (Aage fyldte 66 �r). S�ndag var moster Nana
og Per ogs� i sommerhuset. Vi fik set at morfar snart er f�rdig med f�rste etape af tr�terrassen - flot
flot! Vi fik en del is - det er slet ikke til at t�lle.
L�rdag morgen ved 7 tiden var alle b�rnene oppe og igang med at lege. Vi fik lidt morgenmad og kom
afsted til Cirkus Summarum. Vi var der i god tid, s� vi kunne n� at se omgivelserne - der er jo
sp�ndende lege-aktiviteter udenom teltet, som man kan deltage i inden selve showet. Showet startede
kl. 11.00 og fortsatte ca. 2 timer inkl. 20 minutters pause. Amanda og Elliot var opslugt af alle de gode
numre af blandt andet Bamse, Brune, Bendix, Rosa, Direkt�ren, Robotten, Jacob, Motor Mille,
Sebastian og mange flere. Det var underholdende og sp�ndende. Det er slet ikke sikkert at oplevelsen
endnu har lagt sig hos hverken Elliot eller Amanda.
Efter showet spiste vi madpakke p� Tangkrogen, hvorefter vi sagde farvel til Aalborg-kvartetten. Tak
for denne gang. Elliot og Amanda var S� tr�tte resten af dagen. Timerne skulle bare g� s� nemt og
smidigt som muligt inden det blev sengetid ved 7.00 tiden.
Fredag over middag kom familien Aalborg p� bes�g. Vi havde planlagt en eftermiddag ved Rude
strand og tog madpakke med, s� vi kunne spise der og efterf�lgende vende hjem til H�rning og putte
b�rn. Det viste sig at vi havde glemt noget til madpakken, s� vi tog hjem fra stranden efter 3 timers
badning. Hjem til H�rning og spise madpakken. Det passede fint, idet vi dermed kunne f� puttet
b�rnene i tide. Calvin skulle sove hos Elliot, mens William sov hos Amanda. Der var gang i v�relserne.
Der blev snakket og snakket trods gentagne fors�g fra de voksne til at f� ro p� v�relserne. F�rst
ved 22.00 tiden var det HELT ro p�.
Planen var jo at vi l�rdag formiddag skulle ind i Cirkus Summarum sammen alle sammen. Det ville jo
v�re mindre sjovt, hvis alle b�rnene var for tr�tte til at komme med i cirkus.
Onsdag - stadig ferie. Vi g�r hjemme og hygger lidt, men det er ikke godt nok for Amanda og Elliot.
Amanda vil lege med S�s (gjorde det ogs� i g�r). N�r Amanda skal lege med nogen, s� vil Elliot
ogs�, s� vi m�tte have fat i Oliver, som kom forbi og legede i 4-5 timer. Da Oliver var taget hjem ved
16.00 tiden var Elliot HELT f�rdig. Tr�t! Han satte sig og s� Ramasjang i 2 timer indtil aftensmaden
og s� p� hovedet i seng. Han var MEGA tr�t. Amanda var derimod meget frisk. Efter at have leget
med S�s her til kl. 16.00, s� tog hun over til S�s og legede videre og spiste aftensmad og kom hjem
19.30. Hun var vildt frisk og kunne ikke sove. Hun faldt f�rst i s�vn ved 21.30 tiden.
Amanda har efterh�nden till�rt sig nogle telefonvaner, som bekymrer for�ldrene. Hvordan mon en
fremtidig telefonregning ser ud?
Amanda har lavet 3-4 sm� telefonlister, som hun hiver frem en gang i mellem. P� listen er der
telefonnumre til mormor, morfar, bedstemor, farfar, moster Stine osv. Det h�nder at hun sp�rger om
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hun m� l�ne telefonen. S� l�ber hun ned p� v�relset og ringer til mormor eller bedstemor eller
andre p� listen.
Uge 30 er ogs� s� sm�t g�et. Det har st�et p� en tur til K�benhavn med masser af oplevelser.
Tirsdag: Mens mor og far s� Robbie Williams i Parken tirsdag aften, s� hyggede Elliot og Amanda hos
moster Stine. Det blev blandt andet til et bes�g i den store slikbutik ved N�rreport. Der efter g�tur
hjemad mod Vesterbro, hvor Stine bor. Undervejs blev det til en tur i Rundet�rn og str�gtur. Masser
af sp�ndende oplevelser p� den tur hjem. Den stod p� pasta k�dsovs den aften og der blev gaflet i
maven af b�de Elliot og Amanda. De er ret enige om at moster Stines k�dsovs er den bedste i verden.
Onsdag dukkede mor og far op hos moster Stine og vi tog alle en tur i kanalb�den rundt i
K�benhavns havn. Det var en laaaang tur og ikke b�rnevenlig hele vejen, men Elliot og Amanda fik
ind i mellem noget ud af turen. Vi s� blandt andet Den lille havfrue. Efter kanal-turen var det tid til
frokost. Stine fandt Riz Raz i Studiestr�de - t�t ved Stines gamle lejlighed. Det var fin fin buffet med
noget for enhver smag. Efterf�lgende en is og s� hjem i skyggen i Stines baghave. Der var heldigvis
en legeplads, som Elliot og Amanda kunne more sig med. Elliot havde dog igen igen lidt b�vl med sand
i sandalerne. Det generer ham en del, uha
Efter spisetid sagde vi farvel til Stine for at k�re over til Carsten og Maria og putte. De var klar med
lidt forfriskninger inden sengetid. Amanda fandt hurtigt i hak med b�de Carsten og Maria. Elliot
derimod var noget genert og n�ede ikke at t� op inden sengetid. Vi m�tte l�ne r�kkehuset, mens
Carsten og Maria tog p� ferie i Skotland. De tog afsted med flyveren torsdag morgen.
Torsdag var det lidt overskyet. Badeturen ved Amager Strandpark blev aflyst og erstattet af en g�tur
ved vandet og en l�kker is. Eftermiddagen blev brugt p� en rigtig sp�ndende tur i Den Bl� Planet
(Danmarks nye akvarie). Der gik ca. 3 timer med at se hajer, piratfisk, rokker og andre sp�ndende
vand-skabninger.
Torsdag aften bes�gte vi moster Stines sushi restataurant Hatoba. Mor, far, Amanda og Elliot skulle
smage sushi for f�rste gang - i hvert fald f�rste "rigtige" fors�g. Det var faktisk kun far og mor, der
turde spise maden. Elliot og Amanda spiste ris og kylling. Mor og far var ikke vildt begejstret. Far ville
hellere have kogte kartofler med brun sovs. P� restauranten sammen aften var der ogs� bes�g af
Stines veninder, Anne og Ditte. Dem fik vi lige hilst p�.
Fredag tog vi p� en formiddagstur til Drag�r, hvor vi kiggede/legede med fisk og krabber. Det blev
ogs� til en l�kker is og en lille g�tur rundt p� Drag�r havn. Efterf�lgende gjorde vi holdt i 15
minutter ved Flyvergrillen i Kastrup. P� den korte tid vi stod der, da s� vi 8 fly, der lettede og 2 fly,
der landede. Der var gang i den. Der var mange andre g�ster p� Flyvergrillen. Nogle af dem var
stamg�ster og nogle af dem gik meget op i af registrere fly.
Efter frokost k�rte vi til Hellerup og bes�gte Maya, Jens Christian og Jens Emil. Det var f�rste gang vi
alle s� Jens Emil. Han er blevet 9 m�neder og kravler fint over det hele. Han vil fremad. Han virker til
at v�re meget tilpas. Mens Maya og Jens Emil fors�gte at sove til middag, s� tog Jens Christian os
med til stranden for at hoppe i b�lgen - l�kker strand og mange mennesker. Amanda og Elliot legede i
sandet og fik ogs� badet lidt og fik da ogs� en slush ice. Uhhhmmm.
Til aften grillede vi i baghaven hos Maya og Jens Christian. Der var ogs� en lille legeplads, s� alle
hyggede sig. Jens Emil havde travlt med at holde �je med hvad Elliot og Amanda kunne finde p� at
narrestreger og lyde.
L�rdag overvejede mor og far at tage hjem til H�rning, men vejret var godt, s� vi besluttede os for
at blive en dag mere. Det blev til 4-5 timer i Tivoli. Selve turen til Tivoli var en oplevelse for sig. Vi
valgte at tage Metroen og S-toget for at komme frem. Det var en stor oplevelse for Elliot og Amanda.
I Tivoli skulle vi lige m�rke stemningen - var der stemning for at pr�ve noget eller skulle vi bare
kigge!? Det endte med at vi fik pr�vet en del af de sm� attraktioner. Veteranbiler, motorb�de,
karrusellen, flyverne, de flyvende kufferter, luftgyngerne. Det blev ogs� til en is i l�bet af
eftermiddagen. Far fik pr�vet Det gyldne t�rn p� 63 meters h�jde - frit fald. Uha! Ved 19.00 tiden
m�tte vi forlade Tivoli og gik rundt p� Vesterbro for at finde noget pasta/pizza. Det endte faktisk med
Jensens B�fhus. Alle var glade og tiden gik. Vi var f�rst f�rdige med at spise ved 21.45 tiden og s�
m�tte vi jo finde offentlig transport hjem til Amager. Det endte med at vi l�b efter en 5A bybus, som
k�rte N�STEN til d�ren. Elliot var S������� tr�t at vi havde helt ondt af ham. Han var dog p�
ingen m�de pjevset. Han gik bare og stirrede lige ud i luften. Sagde ingenting. Ingen tvivl om at han
var mega tr�t og bare ville hjem i sin seng. Amanda derimod. Hun snakkede og snakkede og snakkede
og hoppede og dansede og havde ca. 1000 ting hun skulle fort�lle inden vi n�ede hjem til Carstens
hus p� Lillegrund. Sengetid ca. 22.30.
S�ndag gik turen hjem til H�rning via Storeb�ltsbroen. Amanda, Elliot og far sov, mens mor k�rte
det meste af turen.
Uge 29 gik forrygende i sommerhuset. Vejret var godt, morfar arbejdede med tr�-terrassen, moster
Stine var der, mormor var der, Mille og Mathilde var der, Inge og Aage var der, Felix, Laura og Kasper
var der. Der var gang i den og masser af muligheder for leg. Det blev ogs� til en tur i Ree Park. Jow,
Elliot og Amanda havde en god uge. De gad ikke rigtigt hjem til H�rning, men kom hjem sent l�rdag
aften.
L�rdag d. 13. juli var f�rste rigtige sommerferiedag for Amanda og Elliot. Der var ikke de store planer
netop den dag. Ikke andet end at vi skulle pakke tasker til en uge i sommerhus med bl.a. Stine og Mille
Mai.
Ved 9.30 tiden tikkede der en SMS ind fra Frederiks far. Han spurgte om Elliot og Amanda gad at lege.
Det gad de godt. Det blev aftalt at L�rke kom her til Amanda og legede, mens Elliot bes�gte Frederik.
Det var en rigtig god dag for alle. De havde ikke set hinanden over 1 uge, idet Frederik og L�rke har
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v�ret p� ferie i Malaga. Kl. 17.00 var legeaftalerne slut. To tr�tte b�rn var klar til aftensmad og
sengetid.
S�ndag blev en slap-af-dag. Dog fik vi kortvarigt bes�g af Gry, Frey og deres for�ldre, Jesper og
Katrine. De kom til eftermiddagskaffe og grill p�lser. De k�rte ved 19.00 tiden. Amanda kede sig lidt
og var lidt sur, idet hun ikke havde nogen at lege med. Gry og Elliot legede meget godt sammen og
Amanda var lidt til overs. �v for hende og lidt ked af det og lidt sur og lidt tr�t.
L�rdag blev det til en forrygende tur i Djurs Sommerland med mange kendte mennesker. Mormor,
moster Nana, onkel Per, faster Inge, Kasper, Laura, Felix, Kristoffer, Rasmus, Mille, Mathilde, Jane,
Anders, Bertram og Elmer. Det kunne ind i mellem v�re meget sv�rt at holde styr p�, hvor alle var
og om vi var der alle sammen. Vi havde en rigtig god dag med godt vejr og tid til at alle kunne pr�ve
nogle ting. Vi var der ca. fra 11.00 til 20.00 og vi fik da pr�vet en del ting. Amanda var dog
efterf�lgende skuffet over at hun ikke havde pr�vet noget. Det passer ikke helt at hun ikke pr�vede
noget, men hun har ret i at hun takkede NEJ til mange ting undervejs. Hun havde dog en rigtig god
dag med Mille. De to legede rigtigt godt sammen p� bl.a. trampolinerne og klatrestativerne. Elliot
havde ogs� en god dag. Den blev mest brugt p� at lege med Mathilde. De to falder meget godt i hak.
Da vi kom hjem til H�rning kl. 21.30 l�rdag aften var det med to tr�tte b�rn. Amanda holdt sig
v�gen ved at snakke hele vejen hjem til H�rning. Hun fik hurtigt b�rstet t�nder og hoppede p�
hovedet i seng. Elliot sov n�sten hele vejen hjem i bilen og han var kortvarigt v�gen til at b�rste
t�nder. Han sov, da mor trak t�jet af ham og gav ham natt�j p�. Tak for en god dag.
Fredag eftermiddag/aften: Vi er alle p� bes�g i Virring. Vi skal se, hvor mange jordb�r Amanda og
bedstemor har f�et plukket i dag. Det har v�ret en god dag i Gylling. Der er blevet plukket 9 kilo.
Hold da op. Amanda har v�ret meget dygtig til at plukke jordb�r og har ogs� v�ret god til at klappe
de to hunde, som boede p� g�rden. Amanda har i det hele taget haft en god dag sammen med
bedstemor.
Elliot n�d at f� jordb�r med fl�de hos bedstemor. Han er uden sammenligning den i familien, der
elsker jordb�r mest.
Fredag 5. juli: Amanda har droppet SFO i dag og er i stedet taget med bedstemor ud at plukke jordb�r
ude omkring Gylling/Odder. Amanda har gl�det sig i et par dage og har v�ret god til ikke at n�vne
det for Elliot, som ikke m�tte vide det. Elliot er i stedet i dag i b�rnehaven.
Elliot er blevet mere og mere fokuseret p� at lave legeaftaler. Han har jo set Amanda har den ene og
den anden veninde og ven med hjem. Det vil Elliot bestemt ogs�.
S�ndag var Elliot meget opsat p� at skulle lege med nogen. Far sendte en sms til Olivers mor og det
var lidt sp�ndende om hun svarede. Elliot var meget fokuseret p� om der kom en sms retur. Pludselig
kom der en sms, men den var fra bedstemor. Elliot blev mere og mere frustreret over at der ikke var
svar fra Olivers mor. Vi m�tte pr�ve at sende en besked til Olivers far via Facebook. Der var svar
lynhurtigt. Olivers far kom forbi med Oliver kl. 11.00 s�ndag og Elliot var glad. Der blev hygget med
Oliver i 5-6 timer inden Olivers far igen kom og hentede Oliver. Det viste sig i �vrigt at Olivers mor sov
l�nge netop den dag, s� hun l�ste f�rst sin sms kl. 12.00. Hold da op en syvsover.
L�rdag havde vi bes�g af Viby Alliancen (�stbirk og Tranbjerg). De m�dte talst�rkt op. Eline,
Frederik og lille Emils far kom lige fra lufthavnen. Han kom hjem fra New Delhi, hvor han j�vnligt er
for at aftale programmeringsjobs for CSC. Vi var lidt bange for om Casper var tr�t, men han var frisk
nok. Der blev hurtigt skabt lege-alliancer. Frederik og store Emil legede. Elliot legede med Sofia.
Amanda legede med Eline. Lille Emil sov til middag. Der var gang i ALT leget�j. Noget blev �delagt og
noget nyt kom til. Kl. 22.00 sagde vi farvel til alle.
Fredag var jo sidste skoledag og der blev sagt farvel til Anette. Der var f�lles morgenbord med
friskbagte boller, juice med mere. Kl. 12.00 var der afgang til pigef�dselsdag hos Josephine, som
havde inviteret alle pigerne fra klassen hjem til lasagne og l�kkerier p� Solsortevej. Alt i alt en god
dag for Amanda, som ogs� havde f�et l�ftet sl�ret for skoleskemaet n�ste �r. L�rer Anette fra 0.c
skal Amanda alligevel have til billedkunst n�ste �r. Mose Lone skal Amanda have til natur og teknik og
der var ogs� andre navne p� tapetet.
Fredag d. 28. juni 2013 er sidste skoledag i 0.c p� Bakkeskolen. Amanda ser frem til dagen, men er
ogs� lidt vemodig, idet hun skal sige farvel til sin gode l�rer, Anette.
Weekenden foregik i sommerhuset. Far havde Viby BK venner p� bes�g, s� Elliot, Amanda og mor
tog i sommerhus fredag og hjem igen s�ndag. S�ndag aften blev afsluttet med Sankt Hans b�l p�
Dr�by strand.
Torsdag 20. juni:
Amanda havde taget Sofie og Maya med hjem fra skole. Vejret var varmt - solen bagte. Det var meget
naturligt at Amanda, Sofie og Maya fik fyldt badebassinet op med vandt og s� skal jeg love for at der
var "vandkamp" i 1� time. Der blev r�bt og skreget. Der blev kastet med vandballoner og der var
vand over det hele - ogs� en smule indenfor. Det var nogle rigtigt gode timer for pigerne. Lidt i 18.00
blev Ida og Maya hentet og s� var det slut med den vilde leg. Amanda hjalp lidt med at rydde op
efterf�lgende.
S�ndag var Amanda til f�dselsdag hos L�rke, der blev 7 �r. L�rkes hest og pony dukkede op
hjemme p� adressen. Alle g�sterne fik en tur p� hesten. Der blev lagt nogle hestep�rer hist og her. I
mens havde Elliot bes�g af Frederik (L�rkes lillebror). De hyggede sig her p� Bjertrupvej, men var da
ogs� et smut ovre og ride p� pony. Det vil sige, at Elliot n�jes med at kigge p� - det kom ikke bag
p� nogen.
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Lørdag havde vi huset fuld af gæster.
Elliots f�dselsdag blev fejret og alle var inviteret. Kun en dukkede ikke op. Moster Stine var til
Folkem�de p� Bornholm. �v!
Ellers var der det traditionelle kakao og lagkage (dog ikke jordb�rlagkage, men hindb�rlagkage). S�
var der lidt skattejagt i haven. Elliot var ikke HELT tryg ved at der havde v�ret en pirat/s�r�ver og
grave en skat ned i haven.
Skatten blev fundet og det viste sig at v�re fire sm� slikposer til b�rnene. Asger, Laura, Elliot og
Amanda n�d det. Der blev leget med Elliot og Amandas nye k�kken i legehuset. Det er et fint fint
k�kken. Der bliver lavet pasta i lange baner.
Senere p� eftermiddagen blev grillen t�ndt op og laksen blev lagt p� med kyndig vejleding af hhv.
morfar og onkel Claus. Farfar var plantet i Amanda-stolen og han var rimelig snaksagelig den dag.
Masser af gaver og masser af mad. Der blev levnet lakserester til dagene efter.
Kartofler var der dog for lidt af. Det m� vi huske til n�ste f�dselsdag engang i september.
11. juni 2013:
Elliot fylder 4 år. Han blev vækket på sengen 06.10 tirsdag morgen med sang og gaver. Senere på
morgenen blev han fejret i børnehaven med boller, vandmelon og Filur-is. Det vakte jubel i blandt de
andre 14-18 børn på stuen. Mor og far var med. Mors boller blev spist med stor appetit, så mor måtte
hjem og lave flere boller til gæsterne, der kom til eftermiddagskaffe. Mormor, morfar og moster Nana
dukkede op til eftermiddagskaffe. De havde også gaver med. Også en fra moster Stine, som ikke
kunne være med. Stine ringede i stedet og i øvrigt sendte hun også et fint fødselsdagskort, som godt
nok først dukkede op med posten onsdag.
Mormor og morfar havde gave med til både Amanda og Elliot. Det var et køkken med det hele + en flot
bluse + en flot grøn jakke. Af moster Nana fik Elliot en malebog + en ridder + noget køkkengrej.
Moster Stine havde købt en fin sovepose med Lynet Mcqueen. Den skulle han i øvrigt straks putte sig i,
da han fik åbnet gaven. Amanda fandt også sin sovepose med prinsesser og så kunne de ligge der og
hygge sig i nogle minutter inden der skulle spises lagkage m.m.
1. juni 2013:
Mormor fylder 66 og fejrer det i sommerhuset. En stor flok dukkede op. Moster Nana, Jette, Steen,
Inge, Aage, Kristoffer, Jane, Bertram, Elmer og naturligvis mormor og morfar og os fra Hørning. Vejret
var godt til langt hen på eftermiddagen. Der blev tid til en tur til stranden - nogen tog en tur i vandet.
Bertram og Elliot fik leget rigtigt meget. Amanda var også en del med i legen med Bertram, men også
meget sammen med Jette og Steen, som lærte Amanda at tegne Søren Spætte.
En god dag i sommerhuset sluttede af med pølser og brød inden turen gik hjem til Hørning. Ankomst
Bjertrupvej ca. 22.30 med to trætte sovende børn, som blev båret i seng.
Det var også dagen i dag, hvor Amanda tabte sin anden fortand i overmunden. NU mangler hun begge
fortænder. Det er efterhånden svært at spise, når man mangler de tænder.
Torsdag d. 30. maj 2013: Kasper og Laura bliver forældre til Felix. Vi glæder os til at se ham.
Onsdag havde vi et sjældent besøg af Lone, som kom forbi til aftensmad og lidt social samvær. Hun
har altid noget legetøj med til Elliot og Amanda. Denne gang var ingen undtagelse.
Der blev leget lidt og lavet sjove løjer. Amanda var helt oppe og ringe og havde ca. 1000 ting hun
skulle fortælle inden hun skulle puttes lidt i 20.00.
Onsdag:
Amanda havde fået lov til at tage Alba med hjem efter skole og SFO. De er blevet så store at de kan gå
hjem selv. De blev sendt afsted fra SFO'en kl. 15.00 og de kom hjem til Bjertrupvej 15 minutter
senere. Så var der ellers gang i legen. Mor kom hjem 15 minutter senere. Hun havde Elliot og Oliver
med hjem. De legede også fint sammen, så der gik 2-3 timer med leg og ballade inden hhv. Oliver og
Alba blev hentet af deres fædre. Det var i øvrigt første gang at Alba var med hjemme. Hun går slet
ikke i Amandas klasse, 0.C, men i 0.B - det var den klasse, som Amanda startede i og Alba var den
første sidekammerat i gul gruppe, som den hed i starten.
24. maj 2013 blev dagen, hvor vi endelig kom til Legoland første gang sammen.
Calvin og William kom forbi Hørning lørdag formiddag og så drog vi to familier afsted til Billund. Vi var i
Legoland fra 11.30 til 20.00. Det var en laaang og god dag. Amanda og Elliot er knapt så frygtløse som
Calvin og William. Det er svært at få Amanda og Elliot med op i forlystelserne. De forlystelser, som
Amanda fik prøvet sammen med Elliot viste sig at være "pinlige", fordi det var for små børn. Realiteten
er bare at Amanda ikke er så vild med højder og fart og snurreture og hvad der ellers sker i sådan et
tivoli, som Legoland egentlig er.
Elliot var lidt træt/sur undervejs. Han var vist i søvnunderskud og det smittede af på humøret. Calvin
og William overnattede til søndag og forlod Hørning ca. 11.00.
2. pinsedag
Amanda og Elliot ville SÅ gerne lege med nogen i dag. Elliot var mest ihærdig fra morgenstunden. Vi fik
sendt en SMS til Frederik og han ville heldigvis komme over middag. Amanda tog selv affære og kørte
over til Sofie og Ida ved 10 tiden. Hende så vi ikke før 14.30, hvor hun efter 5 minutters pause
hjemme på Bjertrupvej, kørte videre over til Killian. Frederik kom som sagt lidt over middag, men han
var her i ca. 5 minutter, så ville han hjem. Han var ikke i humør til at undvære sin mor, så han tog
med sin mor hjem igen. Øv!! Elliot var grædefærdig indtil far lod sig overtale til at tage en tur på den
store legeplads. Eftermiddagen gik fint hjemme. Amanda måtte vi hente kl. 17.45 hos Killian og så var
der samling på tropperne til aftensmaden - dermed var den pinse slut.
19. maj 2013:
Ovenpå fars fødselsdag, så blev søndagen en afslappende en af slagsen. Vi pakkede madpakken og
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kørte til Himmelbjerget og spiste frokost og spiste is.
Amanda gad egentlig ikke, men da vi først kom frem, så var hun SÅ glad for at være med. Hun kunne
huske sidst vi var der og specielt den tur hun havde med børnehaven i 2009, hvor de som 3-4 årige
måtte gå op af "bjerget" med oppakning! Det var hårdt. I dag var det knapt så hårdt. Amanda og Elliot
var SÅ trætte oven på et hårdt program med gæster til sent i går. Vi aftalte at de måtte falde i søvn i
bilen på vej hjem fra Himmelbjerget og så måtte de sove videre i bilen, når vi kom hjem til Hørning.
Det blev til ca. 1½ times tiltrængt søvn til begge.
I TV fik vi set at Emmelie De Forrest kom hjem til København som vinder af det Internationale Melodi
Grand Prix. Amanda har ikke rigtigt fulgt med i det, men hun kunne straks synge sangen, da den blev
sunget på TV. Hun havde ubevidst hørt sangen i radioen før.
Lørdag var der inviteret til fødselsdag i Hørning.
Der var dog stort mandefald. Mormor og morfar er på pinsetur. Per og Nana er på camping. Stine
kæmper med sin opgave i København.
Det blev derfor en sluttet kreds, der fejrede fars fødselsdag. Stilling kvartetten var der, bedstemor var
der og farfar var der.
Vejret var godt, så der kunne leges udenfor. Markisen slået ud. Parasollen slået op, grillen blev startet.
Det var en rigtig hyggelig dag, med kakao, boller, kage, kød på grillen, friske kartofler, chips, Asti, øl,
vin, sodavand, sugerørs-konkurrence, flødebolle-gevinster osv. Det blev sent inden Laura og Asger tog
hjem. Amanda og Elliot var i seng lidt i 22.00. Uha, det er sent!
Forrygende dag vel overstået.
Fredag, d. 17 maj 2013 - fars fødselsdag:
Far blev vækket på sengen ved 6.15 tiden med morgensang og gaver.
Fødselsdagsmorgenbord var dækket og vi hyggede lidt. Carsten og Maria fik lov til at sove længe, så de
stod først op ved 9-tiden efter Amanda var taget i skole, Elliot var taget i børnehave og mor var kørt på
arbejde.
16. maj:
Carsten, Maria og Allan kom forbi Hørning og fik lidt at spise inden de kørte videre til Bruce Springsteen
koncert i Boxen. Bedstemor skulle passe og putte Elliot og Amanda.
Klokken blev omkring 24.00 inden far, mor, Carsten og Maria kom hjem til Hørning og Bedstemor
kunne køre hjem i seng.
Mors 40 års fødselsdag blev fejret med en familietur til Søndervig i weekenden.
Fredag kørte vi til Søndervig og blev mødt med kaffe og kage af Minna og Leo. De overlod lejligheden
til os sent på eftermiddagen, hvor vi så begyndte at pakke vores sager ud. Vi nåede også lige en tur på
Sandgaarden for endeligt at bestille børnemenu og vinmenu til lørdag aften. Amanda og Elliot følte sig
mere og mere hjemme efterhånden som de kendte omgivelserne.
Lørdag nåede vi lige et hurtigt smut i badeland inden frokost. Ved 13 tiden kom bedstemor, som den
første og en times tid senere kom Asger, Laura, Sofie, Claus og lidt senere kom, Nana, Per, Stine,
mormor og morfar.
Alle blev indkvarteret og der var samling omkring kaffe/kage bordet. Det blev til en kold, blæsende
gåtur til stranden og retur. Det mindede mest om dansk efterårsvejr. Ved 18.30 tiden begav vi os hen
på Restaurant Sandgaarden, hvor der blev disket op med 4 retters menu til de voksne og 3 retters
menu til børnene. Vi startede dog i vinkælderen med en lille stående skål. Børnene fik Sprite - dog Ice
Tea til Elliot, som han i øvrigt drak i rekord-fart.
Vi fik hele 1. sal for os selv og der var god plads til at Laura og Amanda kunne løbe lidt rundt og lege lave lidt fingerstrik osv. Elliot nød at være sammen med fætter Asger. De brugte mest tid med at spille
på iPad eller iPhone.
Det blev sent inden vi kom i seng lørdag aften.
Søndag morgen samledes vi alle til fælles morgenbord inden vi tog en tur i badeland. Bedstemor var
ikke helt på toppen. Om det var lidt for mange genstande på en aften, der var årsagen, får vi nok
aldrig opklaret, men noget kunne tyde på det. Efter badeland-turen samledes vi til fælles frokost inden
turen gik hjemad mod Østjylland. En god weekend var overstået og mor kan se 10 år frem til næste
skarpe hjørne.
Kristi himmelfarts dag:
Amanda ville gerne lege med Killian, så hun fik lov til at gå der over torsdag formiddag. Hende så vi
faktisk ikke før hun og Killian kom her ved 17.00 tiden. Killian havde fået lov til at spise med her hos
os, så det gjorde han. Han gik hjem kl. 19.30 efter at være blevet fodret med pizza og koldskål.
Mens vi sad og spiste pizza kom vi til at snakke om kaniner. Det viser sig at Killian skal have 2 hunkaniner om kort tid. Killian har fundet ud af at det er smart med to hunner. To hanner vil slås med
hinanden. En han og en hun vil betyde flere kaniner, fordi de "boller". Amanda spurgte: "Hvad betyder
boller?"
Far forventede at mor svarede og mor forventede at far svarede, men ingen af dem svarede. Der lige
stille et par sekunder. Amanda var straks videre og havde allerede glemt sit spørgsmål. Mor og far må
lige tackle den på et senere tidspunkt!
Elliot havde besøg af Oliver i 4-5 timer fra formiddagen til hen på eftermiddagen. De legede rigtigt godt
sammen. De to drenge er blevet en smule større - de kan bedre finde ud af at lege sammen og der er
ikke den samme "ballade" med rod og råben og skrigen, som var tilfældet, da de legede sammen for
første gang for nogle måneder siden.
8. maj 2013 - mor fylder 40 år.
Mor blev vækket kl. 6.20 med sang og gaver. Amanda og Elliot sprang ud af sengen, da far kom og
vækkede dem. De var mere end klar til at fejre mor på den store dag. Amanda skulle i skole og Elliot
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var i børnehave. Begge blev hentet lidt over middag. Til kaffe-tid kom mormor, morfar og moster Nana
forbi. De blev et par timer - vi nåede lige at hilse på Per, som kom forbi og hentede Nana. Til aften
besøgte vi Bones i Skolegade i Aarhus. Det er børnevenligt - både maden og omgivelserne er
børnevenlige. Amanda og Elliot spiste SÅ meget. Både salat, pommes frites og burger. Til dessert var
der "ta-selv-is" og der blev gået til den.
Vi kom alle mætte hjem og hoppede på hovedet i seng efter en lang dag.
Mors fødselsdag fejres i Søndervig med hele nærmeste familie om nogle dage.
Søndag var en slap-af dag uden planer. Vi var dog et par timer i svømmehallen i Odder. Amanda er
blevet en rigtig vandhund - noget nær frygtløs - det blev til ca. 20 ture i den store vandrutsjebane.
Dejligt at se. Elliot er stadig lidt varsom. Han vil helst hænge på mor eller far eller vade rundt i det lave
bassin og lege med vandkaner m.m. Han fik smag for at kaste med badedyr. Hans kasteteknik er ret
veludviklet - det vil sige at han kunne kaste de små badedyr 10-15 meter. Han var heldig med IKKE at
ramme nogle af de andre badegæster.
Lørdag d. 4. maj var vi alle en tur i Virring og fejre bedstemors 69 års fødseldag. Det var godt vejr, så
vi havde taget løbehjul, løbecykel og rulleskøjter med. Amanda og Laura fik kørt en del på rulleskøjter.
Elliot kørte på sin løbecykel, mens Asger var på løbehjul. Der var gang i børnene og fint at de kunne
lege udenfor. Laura og Amanda er rigtigt gode til at lege sammen. Asger og Elliot leger hver for sig.
Elliot er liiiige lidt for lille til Asger.
Søndag var Amanda SÅ KLAR til at tage over til Søs at lege omkring kl. 7.30. Vi lod hende lige klappe
hesten, så hun måtte vente til ca. 10.00 inden hun tog over og legede med Søs. Efter nogle timer kom
både Søs og Amanda retur og legede her et par timer inden Amanda tog over til Søs og spiste
aftensmad.
Farfar var på besøg søndag til eftermiddagskaffe og -kage.
Søndag formiddag var Elliot med far i Bauhaus - Elliot gad egentlig ikke, men det var meget sjovt, da
han først kom afsted.
Lørdag fik Amanda fat i Søs fra klassen. Hun kunne godt lege. Det blev til en lang dag med Søs. Elliot
var lidt pjattet med Søs. Det virkede som om at han var lidt forelsket i hende. Han lavede drillerier og
hun grinede af det og så blev han bare mere og mere fjollet. Lige før det tog overhånd. Søs var også
med en tur ude hos bedstemor i Virring. Søs blev afleveret hos sin mor og far lidt i 20.00 efter en lang
lege-dag med Amanda (og lidt Elliot).
Fredag (Store Bededag) havde vi INGEN aftaler. Det blev til lidt hjemmehygge. Lidt havearbejde, lidt
leg på trampolinen. Amanda var lidt utålmodig og ville gerne lege med nogle venner, men ALLE var
væk. De der ikke var væk ville Amanda ikke lege med. Egentlig dejlig med en dag uden planer.
Torsdag blev det offentliggjort at lockouten var slut. Regeringen griber ind. Det blev vedtaget af
folketinget sent fredag aften.
Torsdag var Amanda på besøg hos mormor og morfar i Hørning. Elliot blev hentet tidligt og Amanda
blev kørt til gymnastik. Mor og far kom sent hjem fra arbejde den dag, så dejligt at mormor og morfar
kunne hjælpe til igen igen.
Tirsdag var lockout gruppen på besøg i Hørning. Der var to afbud, så der var "kun" 7 børn fra 0. C.
Efter SFO i Mosen var Lærke med hjemme på Bjertrupvej og lege med Amanda. Elliot var på besøg hos
Frederik i mens.
Begge kom trætte i seng ved 20.00 tiden.
Mandag var endnu en lockout-forældre-dag med efterfølgende SFO i Mosen.
Søndag blev der arrangeret legeaftale mellem Sarah og Amanda. De fik bl.a. kørt lidt på rulleskøjter
hos Sarah. Senere på eftermiddagen blev Amanda afleveret af Sarah og hendes mor. De var her lidt en
halv times tid til lidt kaffe og lidt lagkage. Efterfølgende mødte Amanda Killian, som kom indenfor og
hoppede på trampolin. Han blev og legede et par timer og spiste med om aftenen. Han er ikke så
kræsen, så det var en fornøjelse for mor og far at servere mad for Killian.
Lørdag var det en travl dag. Frisør fra morgenstunden - både mor, Elliot og Amanda skulle afsted. Far
fik sat trampolinen op i løbet af formiddagen. Efter frisøren var Amanda til fødselsdag hos Lily lidt
udenfor Hørning. Hun blev hentet af far og var hjemme ved 16.00 tiden. Så var det i noget fest-tøj og
afsted på Jensens Bøfhus, hvor moster Nana havde inviteret alle - også faster Inge og onkel Aage. Det
var et godt besøg på Jensens. Desserten var "Ta' selv is" i lange baner. Lige noget for Amanda. Sent
hjem og sent i seng.Fredag var vi i Solbjerg og fejre moster Stines 28 års fødselsdag. Hun fik bl.a. en
fin cykelkurv af os. Vi tror hun blev glad for den.
18. april 2013.
I dag er det moster Nanas fødselsdag. Amanda og Elliot er med til at fejre Nanas fødselsdag. Mor og
far venter til lørdag, hvor vi alle skal en tur på Jensens Bøfhus.
Der er stadig lockout i de danske folkeskoler og det betyder at Amanda stadig er med i ordningen med
forældrepasning om formiddagen. Det er ved at være rutine for Amanda. Hun kender alle stederne.
Hun ved, hvilke søskende og hvilke dyr, der bor, hvor hun skal hen. Hun var specielt interesseret i at
være hos Mikkel. Han har marsvinet Messi, hunden Sally og kaninen, som vi ikke kender navnet på.
Da Amanda kom hjem fra Solbjerg søndag eftermiddag gik hun straks over til Ida og Sofie og legede 23 timer. Amanda hygger sig med de to tvillinger.
Amanda og Elliot havde fået lov til at få en hyggeweekend i Solbjerg, mens mor og far var til Jacob
Laursens 40 års fødselsdag i en spejderhytte i Ryumgård. Amanda fik besøgt Marianne og hundene et
par gange. Elliot var med til at gå tur med Timmo. Der blev også tid til at lave hjemmelavede
flødeboller. Det var lige noget for Amanda.
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Så er der nu gået 10 arbejdsdage med lærer-lockout. Amanda bliver stadig passet i den turnus-ordning
som en række forældre fra klassen har oprettet. Fredag var dog en lille undtagelse. Hun fik lov at få en
hel dag i Solbjerg hos mormor og morfar.
Søndag var det så den store opvisningsdag. Amanda skulle øve om formiddagen og være med til
indmarch og så være med til holdets show senere på eftermiddagen. Elliot og mor skulle også deltage i
forældre/barn showet hen på eftermiddagen. Det gik rigtigt godt. Mormor og morfar dukkede også op
og så Amanda og Elliots opvisning. Amandas hold havde fået skruet et godt show sammen, som
virkelig var seværdigt med vejrmøller, dans med mere.
Efter opvisningen blev mormor og morfar indbudt til lidt hygge hjemme på Bjertrupvej. De fik set Elliot
slå mange koldbøtter og fik hørt Amanda læse et par bøger højt.
Lørdag aften var der besøg af Frey, Gry og deres forældre. Det bliver til nogle hyggelige timer
sammen. Amanda og Elliot blev puttet ved 20 tiden, idet de skulle tidligt op søndag og være friske til
den årlige Hørning gymnastik opvisning.
Gry og Frey blev et par timer mere inden de tog hjem til Skanderborg.
Lørdag var Amanda til fødselsdag hos Frida. Alle pigerne fra klassen var med og de hyggede sig. Der
var bl.a. en skattejagt, hvor piraten hjalp med at finde skatten. Piraten var hårdt såret efter et HAJ
angreb.
Torsdag aften var bedstemor barnepige, idet mor og far var i Musikhuset og høre og se Kashmir.
Elliot har fået smag for at køre på cykel. Han er ved at være ret habil på cyklen. Han kan også godt få
stoppet, men han skal have hjælp til at få startet. Indtil videre er hans cykling ensbetydende med at
far eller mor løber ved siden af.
Tirsdag. Lærerne er lockoutet, så der er ingen skolegang for Amanda. Der bliver kun mulighed for
noget SFO indtil lærerne igen må arbejde.
Amanda har fået noget underligt udslæt i ansigtet de sidste par dage. Det tyder på at hun er
overfølsom overfor et eller andet, men hvad det er kan vi ikke greje.
Lægebesøg tirsdag må kunne give et lille pingerpeg.
Lørdag var vi på besøg i Tranbjerg til kombineret påskefrokost og 4 års fødselsdag for Sofia. Der var
gang i den - både udendørs og indendørs leg. Der var påskeæg gemt ude i haven. De skulle findes.
Elliot fik leget med Frederik og store Emil. Der var blandt andet et fin Duplo tog, som skulle leges med.
Vi havde en rigtig god eftermiddag i Tranbjerg.
Da vi kom hjem lørdag ved 19.00 tiden så var ALLE trætte. Det var tidligt i seng og så skulle vi IKKE
have aftaler søndag.
Fredag havde vi fint besøg fra Aalborg. Amanda og Elliot havde glædet sig til at få besøg af William og
Calvin. Det var gengældt. De kom ved frokosttid i deres nye Ford S-max. Der var gang i den fra første
minut. Det blev til et par timers besøg ved kaninerne i Mosen. Så var der leg og rod og mere leg og
endnu mere rod på Bjertrupvej. Der var Disneyshow, der skulle ses og der var fredagsslik, der skulle
spises. Calvin sov inde hos Elliot. Det gik fint. De to drenge sov straks de blev puttet ved 21.00 tiden.
De var trætte. William sov inde hos Amanda. Det sov IKKE med det samme. Der blev pjattet og grinet
til langt ud på aftenen. Klokken var vel 22.30 inden de faldt til ro.
Torsdag besøgte vi bedstemor, som have inviteret til aftensmad. Amanda fik spillet Hay Day og Elliot
spillede Prince of Persia.
Onsdag var vi et smut i Solbjerg for at hjælpe moster Stine og morfar med at få pakket Stines ting på
traileren. Hun har fået ny lejlighed i København og skal nu have alle sine ting med til København igen.
Søndag var det igen tid til at fodre kaniner - det skulle ske over middag.
Formiddagen blev brugt lidt ude i sneen. Amanda kedede sig. Hun var lige ovre og se om Sofie var
hjemme - det var hun ikke. Hun gik hen til Killian og der blev hun et par timer og spiste frokost der
henne. Killian ville gerne med ned og fodre kaniner, så han tog med efter frokost. Det blev til 1½ times
tid hos kaninerne. Succes med de kaniner må man sige. Både Elliot og Amanda er vilde med at kæle
med de kaniner. Dog er der en kanin, som er "farlig". Det er Speedy, som kradser. Den sødeste er
Stump, som har fået bidt ørerne af. Der er nuttet.
Lørdag var første dag, hvor der skulle passes kaniner. De skulle fodres og kæles med. Elliot og Amanda
nød det og de kunne få flere timer til at gå med det. Det var der dog ikke tid til, idet vi også skulle en
time i Springhallen i Risskov.
Det var i øvrigt en forrygende oplevelse igen. Denne gang var Elliot meget mere løssluppen end sidste
gang. Der blev hoppet i trampolin og hoppet ned i skumgummi-graven og kravlet op under loftet. Det
blev til en god time i Risskov.
I løbet af ugen op til påskeferien har Amanda være i Mosen i SFO tiden. Der har været gang i
pasningen af kaniner. Hver dag, når Amanda er kommet hjem, så har der været en masse snak om,
hvordan kaninerne skal passes i Påsken. Elliot har været meget interesseret i alt den snak, så der er
blevet diskuteret røde, sorte, hvide kaniner med og uden ører og med pletter og uden pletter.
Amanda har fået arrangeret at vi skal passe kaniner 3 dage i påskeferien. Den ene dag er den dag,
hvor William og Co. kommer på besøg. Amanda glæder sig SÅ meget til at vise "sine" kaniner frem.
Forrygende skitur til Trysil er forbi. Elliot gjorde store fremskridt på skiskolen og Amanda forbedrede
sig i forhold til 2012. Hun sluttede med at tage den røde løjpe ned i sikker stil. Flot flot. Mon ikke der
dukker en ny Norge-video op om et par dage. Tak for turen til mormor og morfar.
Mens mor og far var på wellness tur til Mölln i Tyskland fra torsdag til søndag, så havde Elliot og
Amanda base i Solbjerg. Efter skoletid, torsdag, så faldt Amandas fortand ud. Der blev straks sendt en
MMS til mor og far i Tyskland.
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Lørdag havde mormor og morfar overvejet en biograftur - ind og se "Otto er et næsehorn", men det
gad Elliot og Amanda ikke. Amanda synes ikke at Elliot skulle se det - det var nok for stærke sager for
ham, mente Amanda. I stedet blev det bl.a. til en tur i Naturhistorisk museum. Der var mange
spændende üdstoppede dyr at se på - Elliot synes også til tider at dyrene var lidt for spændende måske endda farlige.
Onsdag havde Amanda sin veninde Sarah med hjemme og lege. Elliot havde Frederik med hjemme, så
der var gang i den. Både Elliot og Amanda fra trætte, da gæsterne var gået og aftensmaden var
overstået. Det blev til tidlig sengetid ved 19-tiden.
Amandas ene fortand i overmunden hænger i en tynd tråd.
Den falder ud en af de nærmeste dage. Hun kan ikke lade være med at gå og pille ved den, så mon
ikke den er ude inden weekenden.
Søndag formiddag var vi en times tid i Skanderborg og besøge en 5 dage gammel Frey, som kom til
verden tirsdag d. 19. februar 2013. Storesøster Gry var noget stolt over at præsentere sin lillebror.
Søndag eftermiddag fik vi arrangere legeaftaler med hhv. Oliver og Lærke her hjemme på Bjertrupvej.
Oliver og Elliot havde talt om denne dag længe, men influenza og andet var kommet i vejen. I dag
skulle det være. Det var rigtigt hyggeligt. De to drenge morede sig højlydt og fik rodet Elliots værelse
til 2-3 gange. Mor var så venlig at rydde lidt op undervejs, fordi der efterhånden var SÅ meget legetøj
over det hele at de ikke kunne bevæge sig inde på værelset.
Lærke og Amanda var noget mere lydløse. De lukkede sig inde på værelset og vi hørte dem stort set
ikke i 2-3 timer.
Amanda og Elliot havde en rigtig god eftermiddag og var MEGET trætte, da de blev puttet ved19-tiden.
De sov straks.
Lørdag tog vi alle et smut til Glyngøre og fejrede fars moster Aases 60 års fødselsdag. Der var mellem
100 og 130 gæster. Der blev spillet jazz og der blev spillet revynumre fra alle de år Aase har været
med på revyholdet. Der var disket op med ta selv bord og drikkevarer efter behag. Det foregik i
Glyngøre hallen. Børnene kunne muntre sig i hallen med fodbold, håndbold, tennis, badminton m.v.
Elliot var MEGET vild med at spille badminton med far. Amanda var mere optaget af at spille håndbold
med kusine Laura. Elliot og Amanda havde øje for det lækre ta selv bord - de havde spottet, kiks,
vindruer, vandmeloner med mere.
Lidt over 18.00 kørte vi hjemad og var hjemme i Hørning lidt over 20.00. To trætte børn skulle lige
fodres af inden det var sengetid.
Tirsdag lavede Amanda selv en legeaftale med Lærke i skolen. Hun tog med Lærke hjem fra skole og
legede et par timer.
(Lærkes far ringede lige til far og hørte om det var OK)
Lærke og Amanda var sågar alene hjemme hos Lærke i et lille kvarters tid, da Lærkes far skulle ned og
hente Frederik i børnehaven.
Amanda har fået en ny vane, når hun skal puttes. Hun siger godnat og forlanger at far eller mor går ud
og låser yderdøren straks. Hun frygter lidt at der komme tyve ind.
Elliot har også fået en underlig vane. Han går meget op i at få sagt ordentligt farvel med kram og kys.
Nogle gange vil han dog ikke sige farvel. Så bryder han sammen i gråd, fordi han alligevel gerne ville
have sagt ordentligt farvel.
F.eks. skulle mor lige et smut i Brugsen og handle. Elliot fik ikke sagt farvel. Da hun var kørt, så brød
han ud i gråd, fordi han ikke fik sagt farvel til mor inden hun kørte i Brugsen.
Søndag var vi alle et smut i Skanderborg svømmehal. Amanda havde presset på for at komme i
svømmehallen og Elliot var med på den. Amanda bliver mere og mere tryg ved at hoppe i vandet og
kan godt svømme 10-20 meter, hvis hun anstrenger sig. Hun hopper og leger til en vis grænse. Det må
ikke blive for vildt.
Elliot bliver også mere og mere modig, men han er stadig meget forsigtig.
De nyder at være afsted med far og mor.
Elliot var for første gang længe med far inde i herreomklædningen. NÆSTEN alle andre gæster bliver
omtalt meget højt. F.eks. "Se ham der - han har en stor tissemand!". Eller: "Se ham der, han har en
tyk mave!". Det medfører nogle smil på læben og nogle kommentarer.
Lørdag stod den på et besøg i Møbelgården i Mårslet - vi skulle lige kigge på "Amanda" stolen og det
endte med at vi købte den. Efterfølgende frokost og kaffe hos bedstemor i Virring - der blev spillet iPad
og tegnet osv.!
På vejen hjem fra Virring blev Amanda sat i af i Stilling. Hun havde selv arrangeret en legeaftale med
kusine Laura.
Elliot var ikke glad for at Amanda fik lov at lege, mens han "bare" skulle med hjem til Hørning. Amanda
havde nogle gode timer i Stilling sammen med Laura - de havde en lånehund til pasning. En 15 år
gammel puddelhund, som hverken kan se eller høre. Men sød det er den.
Elliot fik leget med far hjemme i Hørning. Det endte med at blive en svedig fornøjelse. Ballon-spil i
stuen og efterfølgende "farlig" gemmeleg.
Det fremkaldte røde kinder og svedigt hår hos Elliot.
Amanda og Elliot holder vinterferie hos mormor og morfar i Solbjerg.
Det gør de fra tirsdag eftermiddag til fredag eftermiddag. Spændende at høre, hvad de har lavet, når
de kommer hjem.
Søndag skulle vi på tur - ud og slå katten af tønden, men det viste sig at det slet ikke var søndag det
skulle ske, så vi måtte finde på en anden aktivitet.
Det blev i stedet til 1-2 timers leg i legetårnet i Storcenter Nord. Både Amanda og Elliot elsker at kravle
rundt i det tårn og tiden går lynhurtigt. Det blev krydret med en slush ice - det var nogle rigtigt gode
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timer inden vi skulle til onkel Claus's 47 års fødselsdag i Stilling. Der blev leget med Asger, Jeppe,
Laura og Marie. Der er jo blevet masser af plads at lege på. Det blev også til en times tur på
kælkebakken. Det gik rigtigt godt. Elliot var ikke så vild med det, men blev alligevel overtalt til sidst.
Han turde godt tage en tur med Sofie ned af bakken. Det gik dog knapt så godt, idet Elliots slæde
kørte fra Sofie og han kørte af bakken og ind i et træ. Han slog sig lidt på hovedet og fik i øvrigt et lille
chok. Chokket var nok større end slaget. Da Elliot kom i seng søndag aften klagede han lidt over at han
stadig havde lidt ondt i øret efter det slag han fik på kælkebakken. Av! Det går vel over.
Lørdag kom mormor og morfar lige forbi til en kop kaffe og en fastelavnsbolle. De havde fastelavnsris
med. Der var alle mulige gode sager på de ris. Blandt andet slik og tandbørster. Elliot og Amanda var
meget glade for deres ris.
Fredag mødte Amanda lidt senere - ved 9 tiden. Det var dejligt at kunne sove ½-1 time ekstra efter
sådan en skolefest.
Efter skolen havde Amanda en legeaftale hos Lærke - det blev også til en gang aftensmad inden
Amanda kom hjem og hoppede i seng. Hun var MEGA træt ovenpå en hård uge og en hård fredag.
Elliot skulle i børnehave og fejre fastelavn. Der blev slået katten af tønden - Elliot fik besejret tønden
og kom hjem med en fin kat. Det havde været en god dag i børnehaven. Elliot havde en legeaftale hos
Frederik (Lærkes lillebror) efter børnehaven. Et par timers leg hos Frederik. Elliot var træt da han kom
hjem.
Torsdag var der stor skolefest på Bakkeskolen. Amanda og nogle veninder havde i dagene inden bagt
lykkekager, som blev solgt til festen. Der var sjove indslag i løbet af aftenen og så var der jo gang i
diskoteket i gymnastik-salen. Amanda havde en god aften - primært i selskab med Lærke, Ida og
Sofie. Der var gang i de tøser. Amanda var hjemme og i seng ved 21.30 tiden. En hård fredag venter.
4. februar 2013 blev en skelsættende dag.
Amanda gik selv i skole for første gang.
Elliot blev puttet i seng UDEN ble for første gang.
SÅ er klasserne på Bakkeskolen dannet. Amanda for lov at blive i Grøn gruppe, som fremover hedder
0.C. Altså ikke nogen farve mere!!
Søndag var der stor familie gymnastik-dag. Tre timer fra 10-13. Ca. 140 deltagere - børn og voksne
var mødt op på Højboskolen, som lagde gymnastiksal og lokaler til. Det var tre rigtigt gode timer med
udfordringer til alle. Man kan vælge at kaste alle hæmninger over bord og man kan vælge at være lidt
afventende. Både Amanda og Elliot vælger den afventende facon. Elliot dog mest afventende. Amanda
var her der og alle vegne, men når det kom til at skulle prøve det lidt "farlige" ting, så blev bremsen
sat i.
Der blev også mulighed for at blive malet i ansigtet. Amanda og Elliot valgte at blive malet som en
tiger i ansigtet. De var flotte.
Til slut var der stor afslutning i "kantinen" med saftevand og omkring 1000 hjemmesmurte
sandwich'es. Der var sandwich nok - også til far, som spiste sig mæt. Han var gået hen og blevet
sulten ovenpå de mange strabadser i form af hop, løb, kravl, løft m.v.
Resten af søndagen foregik i langsomt tempo. Lidt iPad, lidt TV og et bad.
De to tigeransigter blev vasket rene igen.
Lørdag var der stor sammenkomst i Solbjerg. Dvs. samme flok som fredag + Inge og Aage. Der blev
sagt rigtigt "goddag" til moster Stine med god middag og det hele. Der var også MGP for børn, så det
måtte vi have kørende på TV fra 19.30 tiden. På vejen hjem til Hørning begyndte Amanda at græde.
Nu skulle vi undvære Stine igen i lang tid. Vi håber at se hende i uge 11 i Trysil - det var ikke helt nok
til at få Amanda til at stoppe sin gråd. Men igen sent i seng efter en lang dag. Spændende om der er
kræfter til at dyrke gymnastik i morgen i 3 timer.
Fredag d. 1. februar 2013: STINE KOM HJEM FRA SIERRA LEONE. Amanda var så glad for at se Stine.
Det var Elliot også, men Amanda var HELT oppe og ringe. Hun havde fortalt det vidt og bredt i løbet af
dagen i skolen, så alle var klar over det.
Det blev til et glædeligt gensyn i Solbjerg kl. 17.00 fredag eftermiddag. 4-5 timers hygge med Stine,
mormor, morfar, Nana og Per. Derefter to trætte børn hjem i seng.
Amanda går og tæller ned til at moster Stine kommer hjem fra Afrika. Hun glæder sig så meget til
fredag.
Elliot har klaget over at hans seng er ved at være for kort. Han er godt klar over at han er blevet en
stor dreng. Mor og far har gjort hans seng længere. Nu er det ikke længere en babyseng - nu er det en
juniorseng. Han er stolt.
Søndag var en rigtig legedag. Amanda besøgte Signe fra den gamle børnehave. Signe bor og går i
skole i Skanderborg, så det er længe siden vi for alvor har leget med Signe. Amanda havde nogle
rigtigt gode timer der.
Elliot havde aftalt at skulle lege med Oliver, men han blev syg, så vi måtte finde på en anden løsning.
William var klar til at lege et par timer, så Elliot var for første gang på egen hånd på besøg uden sin
mor og far. William og Elliot legede sammen i et par timer. Williams mor sagde at det var en smule
anstrengende, idet de to drenge ikke rigtigt legede sammen. De var bare i samme lokale, men legede
faktisk ikke sammen - de er nok lige lidt for små endnu til at de rigtigt kan lege sammen. Det bliver
nok bedre næste gang.
Danmark tabte håndbold VM finalen til Spanien med 35-19. ÆV!!
1 time i springhallen var helt forrygende. Amanda nød det. Hun slog sig godt nok på næsen og på
knæet undervejs, men det gik hurtigt over. Hun nød at løbe, hoppe, kravle sammen med Sofie og
Lærke.
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Elliot havde også en god time i springhallen. Han nød det - han havde far og mor lige i nærheden hele
tiden.
Amanda ville gerne blive der "for evigt".
Lørdag er Amanda til 7 års fødselsdag hos Sarah og efterfølgende skal hun til gymnastik i springhallen i
Risskov. Det skal nok blive en hård dag for hende. Hun holder IKKE til at se Melodi Grand Prix i aften.
Det må hun se en anden dag.
Så gik uge 4 med hiv og sving. Ingen syge, men alle en smule trætte ovenpå sidste uges sygdom.
Amanda og Elliot har været heldige at blive hentet tidligt fra skole/børnehave hver dag. Nogle dage har
det været mormor/morfar og andre dage har det være bedstemor, der har taget tjansen.
Elliot er også blevet godt til at sove. Det er faktisk noget, der er sket efter juleferien. Han kan sagtens
sove til 7.00-7.30 for tiden. Vi har ikke været vant til at skulle vække ham om morgenen, men det sker
altså nu.
Han har også fået smag for at sove mellem mor og far. Han har også en "aftale" om at man må sove
på madrassen i soveværelset, når man er syg og har feber. Det gjorde han så den anden nat, men
pludselig sad han oppe mellem mor og far og ville bare lige lægge sig der og sove videre. Det er altså
også en ny side af ham.
Efter Amandas 6-7 dages influenza, så er hun SÅ træt efter skole. Tirsdag aften bad hun om at komme
i seng kl. 18.15. Hun sov 18.20 og helt frem til onsdag morgen 6.40. Hun må have trængt til det.
Lørdag var der stadig gang i snuen og influenzaen. Amanda og Elliot tog en fælles middagslur i
Amandas seng. Det er første gang det er sket. Mor og far var noget overraskede over at det kunne lade
sig gøre for dem at falde i søvn i samme seng. Morfar er kommet hjem fra Sierra Leone. Elliot ville
gerne tale i telefon med morfar, da Elliot kom op af sin middagslur.
Amanda vil gerne vente til senere, når hun er frisk.
Uge 3 har været præget af Amandas influenza, som startede tirsdag. Fredag eftermiddag var det så
Elliot tur til at få symptomerne. Bedstemor og mormor har været inde over til at hjælpe med at passe,
mens mor og far har været på arbejde. Elliot har fået lov til at være hjemme torsdag og fredag - ikke
fordi han var syg, men fordi han gerne ville, når nu mormor var hjemme og "lege" med Amanda.
Søndag fejrede vi farfars 71 års fødselsdag på Vester Mølle i Skanderborg. Der var plads nok på
restauranten til at Amanda, Laura, Elliot og Asger kunne lege sammen. Det blev til et par hyggelige
timer inden vi sluttede af med en frisk kort gåtur ved Skanderborg Sø - lidt rundt om Vester Mølle.
Elliot og Amanda var kede af at skulle hjem, når de ikke havde leget mere med Laura og Asger. Øv! Vi
var hjemme inden det blev mørkt.
Lørdag formiddag tog Amanda til fødselsdag hos Nadija sammen med alle pigerne i grøn gruppe. Der
blev leget "biograf" med en god DVD film og popcorn.
Lørdag eftermiddag var vi ude hos bedstemor i Virring og aflevere hendes nye iPad. Den blev hun glad
for. Vi blev der lige et par timer og spiste aftensmad inden vi måtte hjem og på hovedet i seng.
Torsdag var endnu en god dag skolen. Amanda var til svømning i SFO tiden sammen med Sofie, Ida og
Sarah. Amanda var tydeligvis glad for at have været afsted. Hun har ikke snakket om andet hele vejen
hjem fra skole.
Onsdag var Amanda i mosen til første SFO tema dag. Temaet var "Mad fra andre lande", som Amanda
havde meldt sig til. Det havde Sofie, Ida og Sarah også, så de havde en rigtig hyggelig eftermiddag i
mosen. Eftermiddagen blev sluttet af med en hurtig legeaftale hos Sofie - bare en times tid inden
spisetid hjemme.
Mandag blev Amanda og Elliot hentet tidligt at mormor. Moster Nana kom med bus til Hørning og skulle
hentes ved bussen. Der var hjemmebagt chokoladekage til alle - også mor og far, da de kom hjem fra
arbejde. Amanda var til gymnastik en times tid inden hun igen kom hjem og hyggede inden det var
sengetid.
Det var en rigtig god mandag.
Lørdag var vi et smut i Skanderborg svømmehal. Vi mødte Nynne og hendes familie. Efter 1½ times
svømning havde Amanda fået arrangeret en lege-aftale hos Nynne - vi skulle bare lige hjem og spise
frokost først. Derefter blev det til 3-4 timers god leg med Nynne. I mellemtiden var Elliot hjemme hos
mor og far og fik lov til at lege i fred uden Amandas bestemmende facon. Det er tydeligt at Elliot nyder
at have mor og far på egen hånd. Så kunne han for alvor spørge far: "Skal vi lege sammen?".
Fredag morgen rejste morfar til Sierra Leone for at besøge moster Stine. Det var Amanda meget
optaget af. Hun havde endda lidt tårer i øjnene af at "alle" rejste væk fra hende. Hun er godt klar over
at morfar og Stine kommer hjem igen, men hun var altså lige lidt berørt af at hun stod "alene" tilbage i
Danmark.
Tirsdag d. 1. januar 2013 gik turen hjem til Hørning. Elliot var SÅ ked af at han ikke kom med William
og Calvin ud og fodre ænder. Vi måtte love Elliot at vi kunne køre hjem og fodre ænder i Skanderborg,
så det gjorde vi. Vi kørte hjem og spiste en rugbrød, hvorefter vi mødtes med bedstemor ved Sølund.
Vi fik fodret ænder, geder, får og hjorte. Elliot var dog mere interesseret i at spise brødet selv, som
hans pose gik kun 50% til dyrene. Resten tog han selv indenbords. Kort visit hos bedstemor til
eftermiddagskaffe og så hjem og spise aftensmad og så i seng. I morgen starter hverdagen fra kl.
6.30. Uhhh!
Mandag hen på eftermiddagen gik turen til Aalborg - op til William, Calvin og hans forældre, der lagde
hus til ifm. nytårsaften. Der var også andre gæster i form af Ida og Lauge fra Kolding. Der var gang i
den fra ankomst (17.00) til over midnat. Børnene legede fint sammen. Amanda og William finder rigtigt
hurtigt sammen. Ida på 5 år var også lidt med i deres leg. Elliot, Calvin og Lauge (alle 3 år) legede
også sammen. Katten "Oggy" var også en form for legetøj for Elliot og de andre. Den fandt sig i mange
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ting og ind i mellem kunne man godt se at det blev for meget for den og den trak sig. Den kom dog
tilbage igen og igen. Man må sige at den kat var hårdfør.
I løbet af aftenen var vi ude at skyde fyrværkeri af. Amanda var vild med det, men det var Elliot ikke.
Elliot vil gerne stå og gemme sig bag far eller en anden voksen. Elliot var dog stadig meget
interesseret, men altså gerne på afstand.
Børnene holdt sig kørende i løbet af aftenen - der blev set 90 års fødselsdag (Amanda morede sig med
den skøre tjener, James). Efterfølgende var vi igen ude og skyde de sidste raketter af og se ALLE de
andre store flotte raketter på himlen. Vejret var ikke perfekt. Det var 4-5 graders varme, blæsende og
småregn. Ikke verdens bedste nytårsvejr. Efter midnat blev Elliot og Amanda puttet ude i annekset,
hvor mor og far også skulle sove. De faldt hurtigt i søvn og sov godt helt ind til ca. kl. 9.00.
Søndag var der samling i Virring. Bedstemor havde inviteret til julehygge. Amanda og Laura leger godt
sammen. Elliot leger også godt med Asger - det virker dog lidt mere anstrengt, idet Elliot hele tiden
spørger Asger: "Skal vi lege sammen?". Asger var ved at få nok af det og begyndte at spørge: "Hvorfor
spørger du hele tiden om vi skal lege sammen!". Asger kunne ikke forstå at Elliot blev ved at spørge,
når de nu var igang med at lege.
Lørdag inden nytår var vi alle et smut i Hørning, Randers hos Inge og Aage, som havde samlet 24
personer til fælles spisning og hygge. Det er længe siden vi har været samlet i Hørning, så det var
skønt at se hinanden. Mille og Amanda fandt hurtigt sammen og legede fra ankomst til afgang. Elliot
legede godt med både Matilde og Bertram. Dog var Matilde mest spændende at lege med. De havde
nogle sjove timer sammen. Vi fik hilst på alle, både Kristoffer, Kasper, Laura, Elmer, Jane, Anders,
Rasmus, Malene, Nana, Per, mormor, morfar, Inge og Aage.
3. juledag. Amanda vågner ved 8.00 tiden, men der er TOTALT ro fra Elliots værelse. Kl. 9.10 bliver det
for underligt for mor og far, så vi kigger ind til Elliot for at se om der er liv i ham. Han hører at vi går
ind og vågner dermed. Det må være rekorden i at sove længe for Elliots vedkommende. Han har
trængt til den ekstra søvn. Turen går til Solbjerg, mens far arbejder hjemme fra. Det bliver blandt
andet til en tur i Den Gamle By i Aarhus. Amanda synes det var spændende at komme hjem til far og
fortælle om at de fik lov at køre i hestevogn.
2. juledag. Elliot og Amanda var oppe ved 8.00 tiden igen. Der blev igen tid til at lege lidt med
julegaverne inden turen så gik til Stilling, hvor der blev disket op med endnu et julebord. Der var besøg
fra Odder og fra Højbjerg, Virring og Skanderborg, så vi var 16 personer i alt. Der var usandsynligt
meget mad. Det var fint at vi ind i mellem kunne rejse os og lege lidt inde på de nye KÆMPE værelser,
som Laura og Asger har fået. Elliot havde rigtigt meget leg med Asger og Jeppe, mens Amanda og
Laura legede godt sammen. Asger havde også fået Flexitrack i julegave, så Elliot var med til at bygge
baner og køre lidt med biler på en bane, som var en smule større end den Elliot endnu kan mønstre
hjemme i Hørning. Elliot havde igen en hård dag - spændende, hvornår han får taget sin ekstra søvn,
som han er bagud.
1. juledag: Elliot vågner kl. 8.00 og går straks igang med at bygge Flexitrack bane. Amanda vågner
også på det tidspunkt og går igang med at hjælpe Elliot med at samle Flexitrack bane. De næste 2-3
timer går med at prøve alt det nye legetøj. Ved frokost kørte vi alle en tur til Solbjerg, hvor der var
samling rundt om bordet til et lækker frokostbord med sild og snaps med mere.
Efter nogle timer ved bordet blev der tid til lidt dans rundt om juletræet og der var endda flere pakker
til Elliot og Amanda. Og det ville ingen ende tage, idet der også var pakkeleg. Elliot var med for første
gang, men han var grædefærdig, når han IKKE slog en 6'er og der dermed IKKE var gaver til ham. Det
gik dog hurtigt over igen, når raflebægeret kom igen og han så slog en 6'er.
Det var endnu en lang og hård dag for specielt Elliot. Han sov så snart han ramte sengen hjemme i
Hørning.
Juleaften 2012:
Der var gang i den. Gaver til højre og venstre. Farfar var HELT vild med anden. Han spiste mere end vi
har set længe. Hold da op! Amanda og Elliot gik amok i gaverne og holdt sig kørende til kl. 00.30, før
de blev puttet. De var ikke pyldrede i løbet af aftenen - helt utroligt holdt ud!! Det var godt givet ud
med middagsluren på 2-3 timer til begge.
Søndag (Lillejuleaftensdag) var vi et smut ude i Stilling og bytte gaver og ser deres nye renovering af
huset. Hold da op nogle store værelser både Laura og Asger har fået. Flot flot.
Vi fik bytter gaver og efterfølgende tog vi hjem til Hørning og satte juletræet ind i stuen og fik det
pyntet. Elliot var MEGET utålmodig. Han kunne ikke vente på at få juletræet ind og han kunne ikke lige
forstå at der også skulle ryddes op og støvsuges inden juletræet kunne få sin plads. Langt om længe
fik han lov til at pynte og det gjorde han med stor ihærdighed. Det tog ikke mange minutter før det var
pyntet færdig. Nu er vi snart ved at være klar til gæsterne i morgen.
Torsdag morgen/formiddag var Elliot til frisør. Han fik igen noget meget frækt hår med blåt farve.
Efterfølgende måtte Elliot en tur i børnehave.
Torsdag eftermiddag var Amanda til "Hyg med venner" hos Louisa. Det var efter skole og det var oven
i købet inklusiv aftensmad. Lækkert! Amanda kunne godt lide Louisas mors pasta med kødsovs. Der
var også gulerødder i. Det var en rigtig god kødsovs.
Onsdag morgen var Elliot en tur ved tandlægen sammen med far. Elliot var ikke glad for det, men det
gik alligevel. Tandlægen var meget sød og Elliot kunne godt klare det par minutter det handlede om.
Tandlægen kunne berolige at der ikke var tegn på at tænderne havde taget skade.
Tirsdag havde Elliot et uheld i børnehaven. Han fik en blodtur og nogle skrammer på næsen efter han
var faldet og slået næsen ind i en vindueskarm eller en bænk. Av, av! Han kom dog hurtigt over det og
da Amanda og far kom til forældre-kaffe/-hygge ved 15.00 tiden, så var der ingen pylder. Elliot tog det
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i stiv arm. Amanda var advaret på forhånd inden vi ankom til børnehaven. Hun havde helt tårer i
øjnene, da hun hørte om Elliots blodtud. Hun var meget sød ved Elliot da vi ankom. Strøg ham med
håret og sagde "Nååååhhh ...".
Mandag var det igen hverdag. Elliot nød at komme i børnehaven. Han fik hurtigt sagt farvel til mor og
så var han straks igang med leg.
Søndag var vi i Solbjerg og købe juletræ. Det blev et stort et, som ikke lige kunne være i bilen. Far
måtte køre hjem med det med sæderne lagt ned. Elliot, Amanda og mor blev hos mormor og morfar.
Da far kom retur til Solbjerg blev der disket op med kaffe og brød og lidt lækkerier. Uuhhmmmm! Elliot
var vild med de lækre hjerte-kager (a la pebernødde-dej).
Elliot og Amanda har været i Solbjerg fra fredag eftermiddag til lørdag aften. Mor og far var til
julefrokost fredag og lørdag var der lige noget med lidt julegaver, der skulle handles, så mormor og
morfar har haft glæden af at have besøg af Elliot og Amanda i over et døgn. Det blev blandt andet til
en tur i det nye tog til Odder og en lille gåtur rundt på strøget i Odder.
Der bliver spist chokolade hver morgen. Chokolade-kalenderen er det første der bliver tænkt på, når
Elliot og Amanda vågner.
Tirsdag havde Elliot nissen, Guffe med hjem fra børnehave. Guffe har fået lov til at få en overnatning
hos Elliot. Elliot viste Guffe rundt i huset. Den skulle se alle værelser. Amanda ville ikke have at Elliot
viste rundt på hendes værelse. Det var Elliot ligeglad med - så kunne Guffe blive vist rundt i bryggerset
og på værelse 2.
Amanda og Elliot jublede over den første store vinterdag i Hørning. Det blev til et par timers leg i
sneen. Der blev lavet snemand og en lille kælkebakke i haven.
Den store konfektdag er overstået med stor succes. Det foregik i Solbjerg. Moster Nana var med til at
lave konfekt. Elliot har glædet sig, fordi det er ligesom "modellervoks".
Vi skulle lave en lille videohilsen til moster Stine. Da far nævnte moster Stine, så sagde Elliot: "Jamen,
hun er da blevet spist af en løve!".
Han har fået indtrykket af at hun bare var væk, fordi hun var blevet spist af en løve. Han så i hvert fald
noget forbavset ud i ansigtet, da vi sagde at Stine IKKE er blevet spist af en løve.
Amanda er begyndt at joke og lave ironiske udtalelser. Det skal næsten opleves. Hun laver en anden
stemme og et skørt ansigt og så siger hun noget gas, som f.eks.: "Det er da fuldstændig vanvittigt!!
Jamen, helt ærligt!!"
Fredag var Amanda med far ude at handle. Vi glemte at købe æblejuice til weekenden, så far spurgte
Amanda om hun havde lyst til at gå ind i Fakta og købe æblejuice selv. Det ville hun gerne. Det gjorde
hun så og det gik fint. Amanda voksede lige 1½ cm efterfølgende. Stor pige!!
Torsdag måtte Amanda blive hjemme fra skole. Hun havde dårlig mave og havde det faktisk ikke ret
godt fra 7.30 - 12.00. Der efter gik det bedre. Hun havde en hyggedag hjemme. Mor tog også en
sygedag, idet hun har ondt i ryggen. Elliot var derimod frisk og kom i børnehave. Han legede med
Oliver hele dagen indtil han blev hentet tidligt og skulle til gymnastik med far. Elliot var rigtig i hopla til
gymnastik. 1 time på fuld tryk med forhindringsbane.
Onsdag d. 5. december 2012:
Nu har Elliot gået i "Stoppenålen" i 3 dage og det er tydeligt at han er vokset. Han er SÅ glad for at gå
der, hvor Oliver er. De to er pjattede, når de er sammen. Den ene pjatter mere end den anden. Olivers
mor siger også at Oliver er blevet en gladere dreng efter at Elliot er startet i "Stoppenålen".
Elliot har allerede fået nogle favorit-legekammerater i "Stoppenålen". Det er Frederik, William og Oliver
[Olliot].
Tirsdag blev Elliot og Amanda hentes i hhv. børnehave og skole af mormor og morfar. Elliot er jo lige
startet i den store børnehave "Stoppenålen" og han er noget træt, når han har været i børnehave. Det
er en lang dag og så skal der oven i købet ses julekalender i TV. Han ser dog ikke den sene kl. 19.30 den ser Amanda godt nok og den er hun meget optaget af. "Julestjerner" hedder den og er med bl.a.
Rasmus Bjerg og Szhirley. Amanda har allerede fået titel-sangen ind på lystavlen og hun synger med
på den, når programmet starter og slutter.
Der er travlhed om morgenen inden skole og børnehave. Der skal åbnes julekalendere med og uden
chokolade. Det kan skabe en lidt ophidset konflikt, når Elliot finder Amandas chokolade-kalender og
påstår at det er hans.
Søndag var der tid til den årlige 1. advents dag i Solbjerg. Mormor havde lavet nogle juleposer med lidt
godter og i øvrigt kalenderlys m.v.
Amanda har i 4 uger været på prøve i grøn gruppe og er efterhånden faldet godt til. Nu starter der en
ny 4 ugers periode. Amanda er stadig i grøn gruppe, mens andre kammerater er blevet flyttet lidt
rundt. Amanda siger selv at hun er glad for at få lov at blive i grøn gruppe. Noget tyder på at grøn
gruppe skal ende med at blive den rigtige.
SÅ er julenisserne kommet ned fra loftet. Lørdag morgen spærrede Elliot øjnene op og så nisserne på
sit værelse. Han gik straks på nisse-jagt rundt i huset. 20 minutter senere vågnede Amanda og hun var
også rundt i hele huset for at finde nisserne. Der var også et par julekalendere, der skulle åbnes. Både
chokoladekalendere og den officielle DR julekalender.
Lørdag d. 1. december var Amanda og Elliot med mormor og morfar inde i Musikhuset og se "Jul på
slottet". Efterfølgende blev det til en tur på Aros, hvor det bl.a. blev til en tur rundt i regnbuen.
Elliot starter i den store børnehave-gruppe 1. december, så ugen op til (uge 48) har han været på
besøg flere gange for at blive kørt lidt ind i den nye gruppe. Han skal i øvrigt have Frederik med fra
Bamsegruppen. Elliot får Laura som primær pædagog. Det er dejligt, idet Elliot kender hende fra den
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tid han gik i Kilden i den gamle Oasen. Da far hentede fredag eftermiddag, så ville Elliot lige vise far sin
nye garderobe, hvor der var placeret et lille velkomst-kort på skabet.
Elliot er godt nok kommet i iPad-indstilling ...
Når han står op (ca. 6.20), så siger han: "Må jeg gerne spille iPad?"
Når han har spist morgenmad: "Må jeg gerne spille iPad?"
Når han kommer hjem fra børnehaven: "Må jeg gerne spille iPad?"
Når han har spist aftensmad: "Må jeg gerne spille iPad?"
Han sidder og surfer rundt på Youtube og finder tegnefilm. Hans yndlingsfilm er p.t. "Den lyserøde
panter".
Når han ikke surfer på Youtube, så finder han nogle podcast fra DR med Lille Nørd og med Shane &
Jacob.
Mor og far forsøger at finde alternativer til iPad, men det er godt nok svært at løsrive Elliot.
Lørdag kom Lone lige forbi til en lille sludder og lidt undervisning i iPad og iPhone. Hun er ny bruger
med både iPad og iPhone, så vi kunne alle bidrage med nogle info til Lone. Hun kom fra Hørning med
en masse nye tricks.
Lone kom ved 13.00 tiden og kørte igen ved 16.00 tiden. Det var 3 timer på fuld tryk for Amanda og
Elliot. Der skulle fortælles og vises og leges og der blev ikke spildt et øjeblik. På et tidspunkt var Lone
på toilet. Så sagde Elliot: "Hvor er pigen?" Altid hyggeligt at have besøg af Lone.
Fredag - alle er friske igen.
Snart klar til weekend. Amanda er inviteret til fødselsdag hos Astrid i weekenden, så det ser hun frem
til.
Da Elliot gik ud af døren torsdag morgen, sagde han: "Hvorfor er flaget ved at falde ned?" Han spurgte
flere gange uden mor reagerede. Da mor kom ud, så viste det sig at flaget var på halv hos genboen.
Vores genbo-kone (Ruth) var åbenbart død. Hun var gammel og syg, så det kom ikke bag på os.
Onsdag var Elliot ikke helt på toppen. Han var træt og ingen appetit. Han fik lige en dag hos mormor
og morfar. Han havde lige brug for at blive vartet op og komme til sig selv efter sit mavesjov, som
tydeligvis havde taget kræfterne fra ham. Det havde han lige brug for.
Mandag blev Elliot hentet i børnehaven af bedstemor. Han var med hjemme i Virring i nogle timer
inden han og bedstemor dukkede op i Hørning til aftensmad. Elliot var SLET ikke i humør til noget. Han
var uoplagt og ville ikke spise aftensmad overhovedet. Han satte sig over i sofaen, men vi andre spiste
videre. Pludselig kastede han op i mors fine røde sofa. Det var slet ikke sjovt for Elliot. Han var meget
ked af det. Han fik hold på sit opkast - han fik sit tøj af og fik nattøj på. Da han var på vej i seng havde
han lige en omgang opkast mere. Elliot har fået lov til at sove på madrassen inde i soveværelset. Vi er
spændte på om Elliot er frisk til børnehaven i morgen, tirsdag.
Søndag fik Amanda besøg af 4 veninder fra skolen. Det var Astrid, Thea, Sille og Louisa. Der var gang i
den. Thea og Louisa var lidt trætte. De var begge kommet sent i seng lørdag, så de hang lidt med
hovederne. Der blev dog leget alverdens ting fra 11.00 til 15.00. Det var ikke altid at alle var lige enige
i hvad der skulle leges, men det gik. Der blev også lavet hjemmelavet pizza. Thea ville dog hellere
have en makrelmad, så det fik hun. Ellers var der masser af gode ideer til hvordan man laver sin egen
pizza.
Elliot ville gerne lege med pigerne, men måtte ikke komme ind på værelset. Ind i mellem dukkede der
en enkelt pige op inde i stuen, som lige trængte til noget ro (specielt Thea - hun var lidt træt). Elliot så
sit snit til at lege hule med Thea. Det var hun også med på ganske kort og Elliot fik lige leget lidt. Elliot
var lidt vild med Astrid. På et tidspunkt, så skulle hun altså lige have en krammer.
Ved 15.00 tiden dukkede nogle forældre op til en kop kaffe og afhentning af deres døtre. Astrids far
havde taget William med - han går i den børnehave-gruppe, som Elliot skal over i d. 1. december
2012. De to legede godt sammen i 30 minutters tid - der blev bygget togbane til den store
guldmedalje.
Alt i alt en god dag, som krævede lidt oprydning efterfølgende. Det var lidt som om der havde været
en tornado indenfor.
Søndag aften blev det til tidlig sengetid for både Elliot og Amanda.
Lørdag var vi et smut i Bloms og handle lidt til "Hyg med venner" på søndag. Amanda får besøg af 4
venner fra skolen; Astrid, Cille, Louisa og Thea. Vi har købt lidt ind til noget hjemmelavet pizza til
søndagens frokost. Lørdag fik vi ellers hygget lidt hjemme og ryddet lidt op på Elliots og Amandas
værelser.
Lørdag aften havde Amanda ondt i maven, da hun blev puttet.
Det viste sig at den var god nok. Mens mor og far sad i stuen ved 20.30 tiden, så rejste Amanda sig op
i sengen og skyndte sig ud mod toilettet - på vejen fik hun kastet op på gulvet i gangen. Så var der
dømt oprydning af gang og Amanda fik et bad og fik børstet tænder og fik lov til at ligge på madrassen
i soveværelset.
Yderligere 2 gange blev det til opkast, men denne gang mere kontrolleret i en vaskebalje. Det er
bestemt ikke sjovt for Amanda. Kl. 23.30 er hun faldet helt til ro og det lader til maven er tømt og
Amanda har det bedre.
Spændende om hun er klar til "Hyg med venner" søndag ved 11.00 tiden.
Så gik uge 46 - den fløj afsted. Mormor og morfar hjalp til med at hente Elliot og Amanda fra
børnehave/SFO både torsdag og fredag, da far var på arbejde på Sjælland. Han kom hjem fredag aften
og så var det weekend.
Vi har det lidt svært med mad-situationen for tiden. Hverken Amanda eller Elliot har den store lyst til at
spise andet end ris og pasta og rugbrød. Når der f.eks. blev serveret lækker andebryst med kartofler
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og brun sovs, så ville de begge hellere have et stykke rugbrød med smør. Om morgenen er det
efterhånden kun en tør bolle uden noget, der er favoritten. Det er meget svært at rokke ved deres lyst
til at spise - det bliver ikke særligt varieret for tiden.
Søndag var Amanda og Elliot med mor i svømmehallen i Skanderborg, mens far var til spinning i Viby.
Elliot viste at han kunne svømme selv - bare med hjælp fra sådan et flamingo-bræt, som han holdt
foran sig. Han var lidt stolt af det og Amanda var meget imponeret af det.
Da de kom hjem og spiste frokost, så gik Elliot amok i rugbrød. Han spiste 9 halve stykker rugbrød
med bl.a. makrel og leverpostej. Det ville ingen ende tage.
Han er i øvrigt begyndt at droppe sin middagslur i barnevognen. Han er så småt ved at acceptere at
han skal sove på madrassen indenfor. Det kræver godt nok at en voksen lægger sig og sover rævesøvn
(hvis man kan nøjes med det) i 15-30 minutter. Det ER da også mere behageligt at sove på madrassen
end at sove i den alt for korte barnevogn.
Amanda var med far på besøg hos Karl og Kate søndag eftermiddag.
Karl og far havde noget de skulle klare på computeren, mens Kate og Amanda havde noget sminke,
der skulle prøves af. Der blev gået til den med det sminke. Amanda lignede en zombie, da hun kom
hjem igen. De havde malet ansigterne, så det lignede blod, der løb ned fra panden. De har helt sikkert
haft det sjovt sammen.
Lørdag havde Amanda besøg af Mathilde fra gul gruppe. De legede godt sammen fra 9.30 til ca. 15.30.
Det var en rigtig lang lege-aftale og man kunne mærke på både Mathilde og Amanda at de var trætte
der midt på eftermiddagen. Amanda fik en lur i fars seng i 1-2 timer, så hun kunne være frisk til
Stilling-klanen, som dukkede op til Mortens and. Laura og Amanda legede godt sammen, mens Elliot og
Asger legede sammen. Elliot "sluger" ALT, hvad Asger siger og gør.
En laaang og hård dag var overstået, da Amanda og Elliot blev puttet ved 22.00 tiden.
7. november 2012:
Far spørger Amanda om hun har hørt at Obama har vundet igen. Nej, det har hun ikke, men hun har
hørt at Mads Vad er stemt ud af "Vild med dans" i fredags.
Elliot har fået en ide med at han laver skøre lyde ved at sige noget, mens han trækker vejret ind. Han
synes selv det lyder sjovt og det gør vi andre også. Det bliver bare sjovere og sjovere.
Amanda har fundet ud af at hun sagtens kan puste balloner op. Det er bare lidt svært at binde knuder
på dem efterfølgende. Der bliver altså pustet balloner op på Bjertrupvej i stor stil.
Søndag var Amanda ude og lege med Frederikke i 2-3 timer inden vi kørte et smut ude til bedstemor i
Virring. Hun stod med kaffe og kage og havde lavet hjerter i flødesovs. Amanda og Elliot gad godt nok
ikke at spise hjerter i flødesovs, men de ville gerne have en valgfri is af bedstemor til dessert.
Elliot fik spillet "Prince of Persia" på bedstemors gamle Mac. Amanda fik læst julekataloger og fik
klippet nogle julegave-ønsker ud. Ønskerne kan bedstemor så bruge som ønskeliste til hhv. Amanda og
Elliot.
Lørdag havde vi to besøg.
Først dukkede Bastian og hans forældre op på uanmeldt besøg ved 15 tiden. Det blev til et kort visit.
Bastian har LIGE lært at gå og han nød at gå rundt på trægulvet med varme i. Det var tydeligt at han
kunne lide det.
Senere fik vi besøg af Gry og hendes forældre fra Skanderborg. De kom ved 17 tiden. Der blev leget og
spist og leget til sent. Gry og Elliot faldt meget godt i hak sammen. De fik rigtigt lavet en alliance ved
spisebordet og de blev enige om ikke at spise noget. Det var til stor fortrydelse for forældrene. Der
blev som nævnt leget til sent. Gry kørte hjem ved 22.30 tiden. Amanda og Elliot var SÅ trætte. De
faldt hurtigt i søvn efter at Gry var smuttet.
Fredag var det tid til den store discofest på Bakkeskolen. Amanda har glædet sig hele ugen. Der var
godt nok mange børn og også rigtigt mange forældre og personale. Inde i gymnastiksalen var der
dansegulv og en DJ spillede rigtig højt musik. Amanda var lidt betuttet og observerende ... Hun fik dog
danset lidt med flere. Det blev til lidt dans med Thea og Astrid. Klokken 21 var Amanda hjemme igen hun var træt og faldt hurtigt i søvn.
Mandag i skolen var der tid til at skifte lidt rundt (besøge andre grupper). Amanda har blandt andet
været på besøg i grøn gruppe. Det er Amanda SUPER glad for. Der går Sofie fra gymnastik nemlig.
Lærerne og pædagogerne er så småt ved at finde ud af om grupperne skal fordeles på en mere
hensigtsmæssig måde.
Mor er lidt bekymret for det! "Hvorfor skal Amanda over i en anden gruppe?" Lærerne har sagt at ofte
er det forældrene, der har det sværest med det. Børnene har det fint med at flytte rundt og blive
placeret bedre. Det er spændende, hvad der endeligt sker i den sag.
Søndag var Amanda inviteret til 6 års fødselsdag hos Maja. Amanda var afsted i 4 timer og det var
super godt at få leget med nogle af pigerne fra klassen. Mathias fra klassen var også med og nogle af
Majas veninder fra børnehaven var også med.
Det var en god dag og en lang dag. Amanda og Elliot blev puttet tidligt. Spændende om de har fået det
indre ur stillet en time tilbage, så vi kan starte på en frisk mandag morgen.
I dag blev trampolinen pillet ned og gemt i skuret. Græsset er slået for sidste gang i 2012.
AGF vandt 4-2 over OB i Odense. Nu ligger AGF ret godt fast i top 4 i ligaen.
Søndag 28. oktober skulle vi skrue uret en time tilbage, men det var da utroligt forvirrende at vågne
kl. 6.30 (Amanda lå i sengen og råbte på "far!!!") og tro at vækkeuret SELV havde skruet tiden en time
tilbage - den havde ikke skruet en time tilbage. Det betød at klokken i virkeligheden var 5.30. Der gik
lige 5-10 minutter inden det gik op for far at det var helt galt. Vi måtte i seng igen.
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Lørdag havde Amanda besøg af sin nye klassekammerat Astrid, som netop er startet i Gul gruppe efter
hun er flyttet fra Frederiksberg til Hørning. Det var godt at have besøg af Astrid - der var gang i den.
Der blev leget, grædt, grint, drillet og hygget. Marianne (Astrids mor) kom og hentede Astrid sent på
eftermiddagen. Hun havde tid til en halv times sludder over en kop kaffe/te.
Fredag var vi alle i Solbjerg og spise fin aftensmad. Nana og Per var der også. Mormor og morfar havde
indbudt til en god middag inden deres rejse til Tenerife. De smutter lige afsted en uges tid til varmen.
Torsdag blev Amanda hentet af mormor og morfar og passet 1-2 timer, mens Elliot og mor var til
gymnastik på Højbo skolen.
Onsdag blev Amanda hentet med hjem fra skole af Louisa og hendes mor.
De fik leget et par timer inden Amanda skulle hjem.
Mandag startede en ny pige i Amandas gule gruppe. Astrid hedder hun og hun er tilflytter til Hørning.
Der har været meget snak i gruppen om at man skal tage godt imod Astrid. Det har Amanda virkelig
engageret sig i. Hun har sat Astrid øverst på dagsorden. Hver dag har der været gave-udveksling
mellem Amanda og Astrid. Astrids mor har udtrykt at Astrid var meget glad for at Amanda har været
så sød. Der har været meget snak om Amanda hjemme hos Astrid. Astrid har også været det store
tema hjemme på Bjertrupvej.
Næste uge er der veninde-dag i forbindelse med skolen. Det vil sige at Amanda er kommet i en 5
mands gruppe, som skal besøge hinanden på skift. Næste uge er det start hos Thea.
Søndag d. 21. oktober 2012 var vi alle en tur i svømmehallen i Odder. Det er blevet noget nemmere at
have Amanda og Elliot med. Amanda kan selv svømme rundt i det store varmtvands-bassin. Hun nyder
det. Far og mor holder stadig et vågent øje med Amanda. Hun klarer dog sig selv. Hun vil dog gerne
have opmærksomhed HELE tiden, så man får ikke lov til at slippe hende af syne. Elliot er også blevet
nemmere. Dels fordi han har smidt bleen og han ikke kræver at have bleer med i tasken og skiftetøj
osv. Nu er hans svømmetaske bare en lille pose, som vi andres. Han er dog slet ikke selvhjulpen i det
store bassin. Der er han stadig et hænge-træ. I det lille bassin går han rundt og hygger med
badedyrene.
Elliot er så småt ved at droppe middags-luren. Han får lov til at "hoppe over" sin lur cirka hver anden
dag. Nu ser vi lige om det er noget, der kan administreres i børnehaven.
Lørdag havde vi besøg af farfar til kaffe og aftensmad. Bedstemor kom uanmeldt forbi og legede med
Amanda og Elliot. Amanda er jo blevet vild med at lægge kabale. Bedstemor var med til at lægge
kabale og de kom også igang med at lære reglerne i 7-kabale. Det fik Amanda smag for. Vi fandt det
på computeren og vi har også fundet det på iPad'en, så nu er hun meget OBS på det.
Farfar og Elliot fik sig en sludder inde i stuen, mens Amanda og bedstemor var på værelset. Elliot
kunne fortælle at Amandas kanin mangler batterier. Det fik han åbenbart sagt maaaange gange til
farfar.
Amanda og Elliot kom hjem fredag aften fra 3 dages sommerhus-tur til Ebeltoft.
Det har været nogle gode dage i Dråby. Amanda har lært at lægge flere kabaler, så det er lidt IN nu at
kunne være med på kabaler - både i sommerhus og her hjemme i Hørning.
Mens mor og far arbejder i "efterårsferien", så er Amanda og Elliot taget i sommerhus med mormor og
morfar. Det bliver nok til 3 overnatninger inden de kommer hjem igen. Onsdag var der lidt leg med
Mille og Mathilde, som også var i sommerhus med faster Inge. Det blev også til en tur til Æble Festival i
Ebeltoft.
Elliots hverdag har ændret sig drastisk efter at iPad'ens styresystem er blevet opgraderet. Det nye
styresystem har fjernet den indbyggede Youtube-app.
Elliot har dermed mistet gnisten til Youtube. I stedet er han gået i gang med at bygge lange og
finurlige BRIO togbaner. Han bruger meget tid på at lave togbaner og så bruger han meget tid på at
lave banerne om og lave den mere avancerede og finurlige.
Mandag var det første dag i efterårsferien. Det vil sige at mor har ferie sammen med Elliot og Amanda,
mens far var på arbejde hjemmefra.
Der blev blandt andet lavet græskar-hoveder. Det blev også til en tur i banken sammen med mor og
far. Det årlige bank-tjek blev overstået. Amanda og Elliot opførte sig eksemplarisk. De sad stille og
roligt for enden af bordet i mødelokalet og malede i deres male-bøger.
Søndag havde vi besøg af mormor og morfar til kaffe og aftensmad.
Morfar kom et par timer før og skulle hjælpe med at sætte ny markise op. På grund af regnvejr blev
markisen dog ikke sat HELT op.
Lørdag var der gæster fra Østbirk og Tranbjerg. Der var gang i den. Vejret var ikke super godt, så det
var småt med ude-aktiviteter. Det blev dog til en lille indvielse af vores nye carport. Ellers blev det til
indendørs aktiviteter. Elliot legede en del med Frederik og Emil. De var dog ind i mellem lidt for store til
at lege med ham. I perioder ville de ikke lege med ham, da han var for lille. Han havde dog det
modtræk at de ikke måtte lege med hans legetøj.
Amanda og Eline legede fint sammen og var i lange periode gemt væk på Amandas værelse.
På et tidspunkt blev er danset "Gangnam style" foran TV og Youtube. Alle var med til den dans - også
Sofia og lille Emil.
Det blev en lang dag i Hørning. Elliot og Amanda havde en god dag og nød at have besøg. De var dog
meget trætte og sov straks efter at gæsterne havde sagt farvel ved 22.00 tiden.
Fredag var det skolernes motionsdag - Amanda deltog for første gang. Det blev blandt andet til en
løbetur på 4 kilometer. Der blev gået lidt ind i mellem.
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Amanda nød at deltage - det var også andre aktiviteter.
Amanda kom hjem fra skolen den dag og fortalte vidt og bredt om hvad hun havde foretaget.
Torsdag var Elliot til gymnastik igen. Denne gang for første gang med far. Far synes godt nok det var
hårdt at varme op med at hoppe rundt og lægge sig på gulvet og stå op og hoppe på kommando. Elliot
synes bare det var sjovt. Han ville gerne holde far i hånden hele tiden, men det var ikke altid lige
nemt, hvis man skulle lave øveler, der krævede begge hænder i brug.
Søndag havde Amanda besøg af Liva fra skolen. De legede sammen i nogle timer inden hun blev hentet
igen. Liva er stille og rolig pige. Amanda og Liva kunne sagtens lege stille og roligt sammen - mor og
far bemærkede dem næsten ikke i 2-3 timer.
Lørdag var vi en tur i Dyrehaven og se på dådyr. Ved indgangen stod der at man skulle være varsom,
da dyrene var i brunst. Man kunne godt mærke at hannerne var ekstra på vagt. Det var vi også.
Alligevel lykkedes det en gammel han er løbe ind i far, så han fik et BUMP i ryggen. Det gjorde ikke
ondt på far, men han fik da lidt af et chok. Der skete ikke noget. Dog blev Amanda noget ked af det og
ville bare hjem nu. Hun kunne ikke komme hurtigt nok til udgangen, men det var lidt svært, idet vi var
midt inde i flokken af dådyr. Vi måtte stille og roligt trække ud - smide vores mad (gulerødder og
æbler) til dådyrene og så bare afsted ud. I stedet for gik vi en tur ved Ballehage strand. Det var godt
vejr og friskt at gå en tur ved stranden. Der var faktisk også nogle vinterbadere, som hoppede i fra
badebroen. Dem måtte vi lige stå og glo på. DET var friskt gjort.
Fredag var Amanda og Elliot med far til badminton. Det blev til meget lidt badminton for far. Elliot og
Amanda var meget ivrige for at komme til at spille badminton. Vi havde taget nogle balloner med, som
vi kunne spille med.
Bastian kom også forbi sammen med sin mor. Der blev leget lidt med Bastian inden han skulle hjem og
sove.
Amanda havde sørget for at vi havde fredagsslik med i hallen, så det nød hun rigtigt. Elliot gad ikke
rigtigt det der slik, så han fik en banan og lidt saltstænger.
Onsdag var der bingo banko i Amandas SFO. Hun kom glad hjem og fortalte at hun havde vundet en
pakke saltstænger. Det havde været endnu en god dag i SFO'en.
Elliot blev hentet af far og vi kom omkring Brugsen inden vi kom hjem. Den søde Marianne
(pædagogmedhjælper) fra den nye børnehave var også i Brugsen. Elliot blev SÅ genert, da han så
hende. Han turde ikke sige HEJ til hende selvom hun stod 3 meter væk og sagde HEJ. Nej, han turde
næsten ikke se på hende.
Mens far og mor var på Liselund slot på Møn med Lundberg Data, så var Amanda og Elliot på besøg i
Solbjerg. Det blev til to overnatninger fra fredag til søndag.
Lørdag blev det til en Århus tur med bussen sammen med mormor. Det er altid en oplevelse at køre i
bus til Århus. Elliot fortalte om den store gule bus.
Søndag blev Amanda og Elliot afleveret i Virring, da mormor og morfar skulle på 3 dages hotelophold
tæt ved Limfjorden.
Bedstemor havde fornøjelsen af Amanda og Elliot i nogle timer inden mor og far dukkede op hen på
eftermiddagen. Mor og far var trætte, så de takkede JA til bedstemors tilbud om aftensmad.
En god weekend var overstået søndag aften ved 19.30 tiden. En ny uge kan begynde.
I forbindelse med aftensmaden torsdag aften sad vi og snakkede om at mor og far skulle overnatte på
et slot, hvor der var spøgelser. Det blev pludselig meget alvorligt for Elliot. Han spurgte meget ind til
hvad det var for nogle spøgelser og hvor mange der var og hvor langt de boede væk.
Far skulle lige demonstrere, hvordan spøgelser siger med et "julemands-HO HO HO". Elliot fik et
kæmpe chok og hoppede 15 cm op fra sin stol, mens han begyndte at græde højlydt.
Efter 5-10 minutter var der ro på igen, men han havde det stadig i tankerne.
Fredag morgen, da han vågnede måtte han straks spørge om spøgelserne boede i Afrika ligesom
løverne og om løverne spiste spøgelser. Han vil nemlig gerne være en løve - så kunne han jo skræmme
spøgelserne væk.
Elliot har taget nye ord i brug for bedre at kunne gøre sig forståeligt.
"Måske" kan bruges i mange sammenhænge.
"Sidst" bruges der, hvor han tidligere sagde: "I går".
"I går" har været brugt til at forklare noget, der er sket. Det kunne være for flere dage siden, men det
kunne også være noget, der netop var sket.
Når Elliot bruger "sidst", så er det en erstatning af "i går"!
Lørdag var dagen, hvor alle fødselsdagsgæsterne skulle dukke op. Moster Stine og onkel Per var
forhindret. Ellers var der besøg af farfar, bedstemor, Asger, Laura, Sofie, Claus, moster Nana, mormor
og morfar.
For første gang i historien var der IKKE blevet lavet jordbær-lagkage. Der var i stedet købt en
kagemand hos Guldbageren i Hørning. Det var Amanda meget stolt over og hun kunne næsten ikke
vente med at overraske gæsterne.
Der blev serveret de obligatoriske boller og den varme kakao.
Der var igen et stort arbejde med at få pakket alle gaverne ud. Det var flotte gaver. Gymnastiktøj,
badedragt, sjippetov, blyant- og farveholder til skrivebordet, DVD med Cirkus Summarum 2011, discokugle, leggings, smarte underbukser, tusser og en sød kanin, der kan hoppe og give lyd fra sig.
Nogle gaver er sikkert allerede glemt, fordi, der var så mange.
Elliot fik også et par gaver undervejs, så han ikke følte sig helt overset.
Amanda og Laura legede godt sammen. Meget af tiden foregik på Amandas værelse. Elliot og Asger
havde også nogle gode timer sammen. Bl.a. med at samle togbane og lege med iPad.
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Torsdag var det Elliots gymnastik-dag. Han er helt vild med det gymnastik og kan slet ikke få hold på
det igen, når timen er forbi. Han fortsætter hjemme og laver kunster på gulvet og fortæller om hvad de
har lavet til gymnastik.
Torsdag var en lidt atypisk dag, idet Amanda måtte blive hjemme med lidt utilpashed i kroppen. Hun
var ikke klar til skolegang. Mor blev hjemme pg plejede Amanda. Amanda havde en dejlig afslappende
dag og det var nok lige det hun trængte til. Mormor dukkede også op i nogle timer og passede
Amanda, mens Elliot var til gymnastik. Amanda lader til at være på toppen igen. Det tyder på
skolegang i morgen, fredag.
Tirsdag d. 18. september 2012 var det jo Amandas 6 års fødselsdag.
Det var ensbetydende med en tidlig vækning med morgensang og flag og gaver kl. 6.00. Der blev
pakket gaver ud. Den STORE gave var spændende, men da den endelig blev åbnet, så var den ikke så
spændende alligevel. Det var BARE et skrivebord. Der var også et sæt stempler og så et fint
Vikingespil.
Efter lidt morgenmad var det så afsted i skole med Amanda. Amanda havde Dumle slikkepinde med.
Det faldt i god jord hos klassekammeraterne. Alle på nær en kunne lide sådan en slikkepind.
Amanda blev hentet efter skole og inden SFO. Så skulle hun hjem og hjælpe med at lave boller og
lagkage til eftermiddag, hvor mormor og morfar kiggede forbi.
Elliot blev også hentet tidligt. Mormor og morfar dukkede op til kakao, boller og lagkage. Der dukkede
også en flot videohilsen om fra moster Stine i Sierra Leone. Hun ringede i øvrigt også. Amanda var glad
for at høre fra moster Stine. Der var i øvrigt flotte gaver fra mormor, morfar og Stine. Det var også
noget, som Elliot var glad for. Der var bl.a. et mikrofon-sæt med højtaler. Så kan man stå og lege MGP
eller hvad man nu finder på at synge. Elliot var MEGET interesseret i det. Han kunne i længere tid stå
og sige: "Ka I høre mig!?". Amanda fik også en MP3 afspiller. Der ligger nogle gode lydbøger på, som
hun kan fordybe sig i.
Der var også et spil Kalaha, som hurtigt blev taget i brug. Amanda fik også nogle flotte viskelædere. Et
rent gaveorgie - dejligt. Måske dukker der flere gaver op på lørdag, hvor alle gæster er inviteret.
Tirsdag aften havde Amanda bestemt at vi skulle have pølsehorn. Dejligt!
SÅ var det ved at være sengetid efter en lang god dag.
Torsdag var det så Elliots tur til at dyrke gymnastik. Han er kommet på torsdagsholdet. Han gad bare
ikke deltage. Allerede fra morgenstunden var han meget sikker på at han ikke gad. Da mor hentede
ham i børnehaven og kørte til gymnastik, da var han sur og ked af det. Det blev ved, mens han fik
klædt om. Da han først kom igang med opvarmning og øvelser, så var det hele meget skægt. Der var
også en masse han kendte fra børnehaven og fra den gamle børnehave. Han havde en rigtig god time
og kom hjem til Amanda og far og fortalte om hvad han havde oplevet. Det er ingen tvivl om at han
godt gider igen på næste torsdag.
Amanda har fået fars gamle aflagte HTC Smartphone. Den er godt nok uden SIM-kort, så man kan ikke
ringe til og fra den. Den kan bruges som en lille mini-computer. Amanda kan spille på den og se
Youtube på den. Det hygger hun sig med ind i mellem. Der er meget strikse regler med den
smartphone. Hun må ikke have den med i skole og heller ikke, når man skal ud og lege med
veninderne. Den er faktisk kun til brug hjemme.
Mandag var det gymnastik-dag for Amanda. Mor og far havde travlt med job, så mormor og morfar
hentede Elliot og Amanda og gjorde Amanda klar til gymnastik, så hun kunne køre med mor i hallen
ved 17 tiden. Det var lidt presset, men det gik. Far kom hjem senere og lavede mad sammen med
Elliot.
Efter aftensmaden fik Amanda vist at hun nu kan lave en vejrmølle på gulvet. Det er første gang hun
har vist det hjemme på gulvet. Hun har tidligere kunnet gøre det på trampolinen, men hun gør store
fremskridt med sin gymnastik.
Søndag var vi alle en tur i svømmehallen. Nynne ringede lige inden vi skulle afsted. Hun ville gerne
lege med Amanda. Nynne måtte gerne tage med i svømmehallen med os, så det var hun så. Det var
rigtigt fint. Amanda og Nynne nød at se hinanden igen. De havde ikke set hinanden siden de sagde
farvel til hinanden i juni, hvor børnehaven sluttede. Efter svømmehallen var Nynne med hjemme og
lege et par timer. Elliot var lidt skuffet over at pigerne ikke ville lege med ham, så han var lidt ked af
det. Han skulle sove til middag i barnevognen, så han glemte hurtigt at han gerne ville lege med
pigerne.
Da Elliot stod op fra sin middagslur og Nynne var taget hjem, så kørte vi en tur til Skanderborg og
besøgte Gry og hendes far og mor. Vi legede lidt og fik lidt godt at spise inden vi tog hjem og hoppede
i seng.
Elliot er jo ved at være god til at gå uden ble, men søndag gik det galt 2 gange hos Gry. Først sked han
i bukserne, mens han legede med Gry. En times tid senere tissede han i bukserne, mens han legede
med Gry. Det var ikke en heldig dag for Elliot.
Lørdag havde Amanda besøg af Maja fra skolen. De havde nogle rigtigt gode timer sammen. De
hyggede sig på Amandas værelse. Det gik rigtigt godt. Næste legedag med Maja, må være hjemme
hos hos hende. Den er Amanda med på.
Elliot har fået en ny favorit morgenmad. Yoghurt med pære og banan. Vi har dog den aftale at det kun
er lørdag og søndag han må få den. Hele ugen, hver morgen skal vi lige vende at vi skal huske at købe
yoghurt med pære og banan til lørdag morgen. Fredag var han med i Brugsen og købe yoghurt. Han
retter blikket direkte mod mælke-køleren bagerst i Brugsen og så går han rask afsted.
Amanda har fået nye sko. Hun insisterede på at det var sko med snørrebånd, idet hun har lært at binde
sløjfer. De sidste par dage er der blevet bundet sløjfer 50-100 gange. Hun bliver mere og mere sikker i
det. Mandag morgen tog det ca. 5 minutter at tage sko på.
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Søndag var der igen fest. Denne gang var det Hørning Børne Univers, der blev indviet. Hele Hørning
var inviteret og selveste prins Henrik mødte op og klippede den røde silkesnor. Der var flag og balloner
i massevis. Mormor, morfar (hans rigtige fødselsdag i dag), moster Nana og onkel Per var også med.
Der var så mange mennesker i børnehaven at det faktisk var bedst at smutte ret hurtigt og det gjorde
vi så til stor glæde for Elliot, som IKKE gad at være der - heller ikke på en søndag. Det var fra
morgenstunden ret tydeligt at Elliot ikke kunne forstå, hvorfor vi skulle i børnehave, når det var søndag
og Amanda ikke skulle i skole. Da vi kom hjem til Bjertrupvej fik vi lige en kop hurtig kaffe og lidt
lækre kager sammen med mormor, morfar, Nana og Per. Vi fik en snak om, hvordan mor kunne bære
sig ad med at bakke ind i morfars bil og derefter køre ind i vores nye carport. Godt vi har
Lærerstandens Brandforsikring.
Lørdag blev morfars 66 års fødselsdag fejret i Solbjerg. Faster Inge og onkel Aage mødte også op. De
havde taget Mille Mai og Mathilde med. Det var til stor glæde for hhv. Amanda og Elliot. Amanda og
Mille var straks igang med at lege på det netop indrettede børneværelse, hvor der blev leget med spil
og malebog m.v. Elliot og Mathilde skulle lige bruge ½-1 time for at tø op og SÅ gik det ellers over stok
og sten. De var vældigt snaksagelige og kunne god pjatte og gøre ved. De havde en fornøjelig dag. Vi
var blandt andet ude at gå en tur til søen og tilbage igen. Elliot og Mathilde gik hånd i hånd.
Efterfølgende blev der serveret chips på terrassen og spillet vikingespil på græsset. Elliot var
forbavsende træfsikker med sine kast. For hver 3 kast, ramte han 2 pinde. Flot gået!
Inden aftensmaden blev der set "Snøvsen" på DVD og det kunne få alle fire børn til at være en smule
rolige - bare sidde og se TV og slappe lidt af.
Det blev sent inden vi kom hjem, idet vi LIGE skulle spise aftensmad og lege lidt. Først lidt over 22.00
tiden lå Amanda og Elliot i sengen. De sov straks.
Tirsdag efter skole kom Amanda hjem. Vi undrede os over, hvad det var der lugtede så grimt. Far tog
sin T-shirt af og smed den til vask. Det hjalp ikke noget. Så fandt vi ud af at Amanda havde utroligt
sure tæer. Hun havde åbenbart gået med bare tæer i skoene og havde svedt. Måske er det stået på
flere dage i træk, men nu blev det for meget!!! Pyyyhhh. Amanda måtte straks have et fodbad og
skoene blev vasket i hhv. Rodalon og sæbe. Amanda måtte have to gange fodbad før lugten var væk.
Hold da op!
Søndag blev en sløv dag. Vejret var ikke så indbydende - det var hovedsageligt inde-vejr. Amanda
forsøgte at få en legeaftale i stand med diverse veninder, men det var svært at finde nogen, der ikke
lige skulle noget.
Elliot og Amanda fik leget lidt inden frokost. Amanda havde MEGET langt tilløb til at komme i tøjet i
dag. Tøjet "drillede". Det endte faktisk med råben og skrigen og en tur på værelset ved 12-tiden.
Amanda faldt helt uhørt i søvn på værelset ved den lejlighed. Hun sov i 3½ time og fik først sin frokost
da hun stod op og havde fået det drillende tøj på. Da var klokken ca. 17.00. Ja, så var den dag jo
næsten gået.
Amanda, mor og far har lavet en ny regel for at begrænse Amandas vredes-udbrud og uretfærdighedsgråd. Reglen går ud på at vi om lørdagen laver en skål slik til næste fredag. Hver gang Amanda ryger
ind i det røde felt, så snupper vi et stykke slik og putter det tilbage i posen. Så er det jo spændende,
hvor meget slik, der er tilbage, når vi kommer frem til fredag. Reglen har indtil videre gjort at Amanda
gør sig store anstrengelser for at samarbejde og svare pænt. Alligevel har der siden lørdag morgen (nu
søndag aften) været 6 trækninger.
Amanda er tydeligvis ikke glad for at vi trækker i hendes slik-skål.
Der er en lille mulighed for at Amanda kan få slik tilbage i sin skål. Det er hvis mor eller far græder og
råber på grund af noget uretfærdighedsbehandling.
Lørdag havde vi besøg af Rikke og Rasmus fra Langenæs. De kom forbi med kage og blev til lidt grill og
hygge til sent lørdag aften. Amanda og Elliot kunne ikke huske Rikke og Rasmus. Elliot var helt spæd,
da han var med i svømmehallen med mor og Rikke for 3 år siden. Amanda var omkring 1 år gammel,
da hun sidst var sammen med Rikke og Rasmus.
Amanda tøede hurtigt op og var lynhurtigt på fornavn. Elliot havde lidt sværere ved at tø op, men det
gik og så var der ellers gang i den. Efter Elliot og Amandas sengetid var der lidt tid til voksensnak
henover bordet.
Så gik der endnu en uge i skole og børnehaven. Elliot græder ikke længere, når han bliver afleveret i
børnehaven. Han har tydeligvis fået mere rutine i at være i den nye børnehave - det kan dog godt blive
endnu bedre. Han glæder sig meget til weekend. Lørdag morgen sagde han med glæde i stemmen: "Vi
skal ikke i børnhaven i dag!".
Amanda har haft en god uge i skolen. Lektierne vil hun gerne lave, men kan godt medføre noget gråd,
idet hun er perfektionist. Det SKAL være i orden ellers er det ikke godt nok for Amanda.
Onsdag var der der forældremøde på Bakkeskolen. Line kom og passede og puttede Amanda og Elliot.
Line er god til at tackle Elliot og Amandas sjove ideer inden sengetid.
Torsdag og fredag blev Elliot og Amanda hentet af mormor og morfar, idet mor var på arbejde og far
var "ukampdygtig" med opereret knæ.
3. søndag i august er det efterhånden blevet til en fast rutine at Jensen familien mødes til skovtur i
Sejs. Dvs. at vi slår lejr ved skoven tæt ved vandet og så hygger vi lidt med medbragte madpakker og
leger lidt. Igen i år var vi afsted. Vi var vel omkring 25 deltagere. Lidt skuffende at der ikke var flere
mødt op, men hyggeligt alligevel. Elliot og Amanda nød at gå rundt og lege lidt. Vi var også i vandet og
soppe lidt. Amanda var NÆSTEN nede og svømme, men ville alligevel ikke, da det kom til stykket. Det
var SÅ varmt, så det var dejligt at få dyppet tæerne i vandet. Far fik lov til at prøve Finns havkajak i et
kvarters tid. Det gik godt. Elliot havde igen succes med IKKE at gå med ble. Han sagde til, når han
skulle tisse og når han skulle lave stort. Meget fint!!
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17. august 2012: Status med hensyn til ny børnehave og skole.
Amanda elsker at gå i skole. Hun er blevet ca. ½ meter højere og virker pludselig som en meget stor
pige.
Elliot hader at gå i den nye børnehave. Han er i hvert fald ked af at blive afleveret hver morgen. Han
gider bare ikke. Det hjalp lidt da han torsdag fik lov til at komme over i den anden gruppe og lege med
Oliver og Julie, som han plejede at være sammen med i Oasen.
Elliot har fået en ny favorit på "sin" iPad. Han kan bruge timer på at kigge Youtube og finde "Den
lyserøde panter".
Tirsdag eftermiddag. Amanda kom hjem fra skole og havde haft en god dag. Hun havde blandt andet
været med en af kammeraterne ved tandlæge for at få en lille kiste til en tabt tand.
Tirsdag d. 14. august 2012: Første skoledag for Amanda. En stor dag for hende og for mor og far. Vi
blev præsenteret for skoleinspektør, ledere, lærere og pædagoger med videre. Der blev budt
velkommen. Vi blev fordelt i klasserne. Vi fik sunget navnesangen med alle navnene i GUL gruppe.
Amanda fik sin plads ved siden af Cecilie. Der var navneopråb og lidt info til børn og forældre. Efter ca.
30 minutter i gruppen blev forældrene sendt ud i fællesrummet til kaffe og så måtte de gå hjem.
Amanda, Cecilie og alle de andre skulle igang med opgaverne.
Søndag var vi i Tranbjerg og besøge Emil, Sofia og deres forældre. Der var også besøg fra Østbirk.
Vejret var godt og alle havde taget badetøj med. Deres pool skulle prøves skulle testes af børn og
voksne. Amanda og Eline plaskede rundt og viste at de begge havde lært at svømme i sommerens løb.
Vi havde også en OL konkurrence i kast med flødeboller - alle børn fik 2-4 flødeboller. En rigtig god dag
i Tranbjerg var overstået ved 18-tiden ... Turen gik hjem til Hørning - en ny spændende uge venter i
morgen.
Lørdag var Elliot, Amanda og mor i sommerhus i Dråby. De havde en afslappende dag. Der blev også
tid til lidt svømning i havet sammen med morfar. Det var lidt koldt, men pyt. Amanda lånte moster
Nanas walkman og hørte en historie "Skønheden og udyret".
Fredag var vi et smut inde ved Skanderborg Festival. Vi gik lidt rundt gaderne -. mødte Gry og hendes
forældre. Vi gik videre til "Blusen", hvor der blev varmet op til koncert. Efter en lille times tid gik
koncerten igang. Elliot og Amanda var vilde med at danse. Især Elliot nød det.
Elliot gør større og større fremskridt mht. at smide bleen. Han går uden ble hele dagen i dag (onsdag
d. 8. august 2012) uden uheld. Han siger til, når han skal tisse eller lave stort. Nu kan vi snart nulstille
ble-budgettet.
Fredag til lørdag havde vi overnattende gæster i form af William, Calvin og deres forældre. De var på
tur rundt i jylland og sluttede af med 1 døgn i Hørning. Vi havde bl.a. arrangeret en tur i Cirkus
Summarum. Det var en forrygende forestilling, som godt kunne gentages næste år.
Amanda og William faldt lynhurtigt ind i deres sædvanlige høje stemmeleje, når de er sammen. Der var
gang i den fra fredag eftermiddagens ankomst og til afsked lørdag eftermiddag.
Elliot og Calvin fandt også hurtigt sammen og var rigtigt gode til at lege sammen. Der blev bl.a. leget
med tog indenfor. Der blev også kørt på traktor og go cart udenfor. De kunne også godt være med på
at hæve støjniveauet en smule.
Det var lidt spændende at blive puttet fredag aften, idet Calvin skulle sove på værelse med Elliot, mens
William skulle sove på værelse med Amanda.
Det tog sin tid at falde i søvn, idet de sædvanlige putte-ritualer blev noget forstyrret af at der nu var to
børn på hver værelse. Det gik dog.
Onsdag d. 1. august var dagen, hvor Amanda startede i SFO og Elliot startede i den nye børnehave i
Hørning.
Amanda havde en kort første dag i SFO. Det gik godt. Der var højt humør ved afleveringen, hvor far
blev beordret til at gå hjem. Amanda havde lidt 2-3 minutters betænkningstid og så blev far smidt
hjem. Hun skulle nok klare det og det gjorde hun. Lidt ærgerligt at Amanda lige efter frokost faldt i
skolegården. 3 hudafskrabninger på knæ og hænder og et lille grimt sår på den ene hånd. Øv, men
ellers en god første dag. Håber at anden dag bliver mere smertefri.
Elliots første dag i den nye børnehave var uden smerter, men lidt kaotisk. ALT er nyt og der mangler
garderobe, møbler, legetøj og udendørs faciliteter. Elliot bemærker det ikke synderligt, men det er
tydeligt at mærke at det bestemt ikke er hverdag endnu i den nye børnehave. Ellers flotte flotte
omgivelser. Se her.
Mandag, mens mor var på arbejde, dukkede Mathilde, Mads Emil og Allan op ved frokosttid. Vi fik lidt
frokost og tog efterfølgende i Tivoli Friheden. Vejret var lidt ustadigt, så vi var spændt på om det ville
blive en våd tur, men det var faktisk fint. Amanda og Elliot fik prøvet alverdens ting. På et tidspunkt gik
det lige lidt over gevind for Amanda. Hun kom med op i den lille rutsjebane. Mathilde og Amanda holdt
i hånd. Det var tre små hurtige ture rundt i rutsjebanen og det var mere end nok for Amanda.
Efterfølgende var det en glad Amanda med gråd i stemmen, der fortalte at hun ALDRIG mere skal
prøve det.
Ellers blev der hygget med candyfloss undervejs. Det var sjovt at prøve.
Dejligt at have Mathilde og Mads Emil med. De er med til at gøre tingene lidt lettere at prøve.
Søndag d. 29. juli 2012:
4 dages ophold i Jesperhus Blomsterpark er vel overstået. Mange indtryk og mange sjove oplevelser
skal fordøjes. Elliot og Amanda rykker endnu mere og bliver mere og mere modige i vandet. Tre dage i
vandland gør en stor forskel. Der blevet reddet på heste, kørt i el-biler, gravet efter guld, gravet med
en el-gravemaskine, set film i 4D biograf, hoppet på hoppepude, krammet Hugo, Rita, Zik og Zak. Det
blev også til et besøg hos fars moster Aase og onkel Viggo i Glyngøre. Alt i alt en forrygende tur.
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Tirsdag havde vi besøg af Line, som kom forbi til lidt leg og grill. Vejret var super godt. Mor havde købt
ny badebassin og der blev plasket rundt i det. Der blev serveret vandmelon og kage og vi hyggede os
udenfor hele eftermiddagen og aftenen. Amanda blev lidt syg med feber og utilpashed.
I weekenden var vi et smut i København. Det var primært for at deltage i Elmers barnedåb i Lyngby. Vi
boede hos Carsten. Vi mødte hans nye kæreste Maria. Vi mødte også Martin og Anabella. Alle syntes at
både Elliot og Amanda var blevet store siden sidst.
Søndag var vi så til barnedåb i Lyngby med efterfølgende frokost i Klampenborg på restaurant "Den
røde Cottage". Elliot og Amanda fik leget med bl.a. Bertram, Mille Maj, Mathilde m.fl. Det var en rigtig
hyggelig eftermiddag omkring den røde hytte.
Efter barnedåben kørte vi hjem og sov hos Carsten. Elliot var så træt at han næsten ikke kunne hænge
sammen. Han fik et par rugbrød og så i seng. Amanda og Elliot sov sammen på Carstens gæsteværelse
på 2. sal. Det fungerede fint at de sov sammen.
Mandag var vi tidligt oppe og nede på "Tiøren" på Amager og se Sommer Summarum LIVE. Det var lidt
spændende for Amanda. Hun fik set, hvordan LIVE TV bliver optaget. Hun fik set værterne Mikkel og
Sofie tæt på.
Inden vi kørte hjem til Hørning igen - så var vi lige omkring moster Stine på Enghave Plads og hjælpe
hende en lille smule med at pakke hendes ting. Hun rejser jo snart til Sierra Leone et halvt års tid. Vi
fik sagt farvel til moster Stine og så gik turen hjemad mod Hørning. Elliot og Amanda sov straks, da vi
kom på motorvejen og turen gik smertefrit.
Søndag blev Amanda og Elliot afleveret i Dråby. De har lige 5 dage sammen med mormor og morfar,
mens mor og far er på arbejde hele ugen.
Amanda og Elliot var glade for at komme til Dråby. Det var jo næsten et år siden og Elliot skulle lige
finde sig til rette. Der var indkøbt nyt legetøj i form af stangtennis, som vi fik sat op og gik i krig med.
Amanda var mest ihærdig med at få spillet stangtennis. Elliot var lidt småtræt, idet hans middagssøvn
blev lidt for kort. Han trippede stille og roligt rundt. Han legede med sand, sæbebobler og var med en
tur ved stranden og kaste med sten. Elliot blev puttet inden mor og far kørte hjemad. Han sov kort tid
efter. Amanda fik morfar med på at spille "Hvem er hvem?".
Lørdag havde vi fornemt besøg af Lone og Ole. Lone havde for første gang slæbt Ole med til Hørning,
så vi kunne møde ham. De har kendt hinanden siden 2007 og først nu blev han præsenteret. Amanda
og Elliot var lynhurtig til at kaste sig over "moster" Lone. Ingen betænkningstid - hun blev væltet om
på madrassen og så skulle hun var med i pudekamp i gangen. Hold da op - der var gang i Bjertrupvej.
To dage i træk af Amanda og Elliot blevet hentet af mormor og morfar i børnehaven. Onsdag kørte de
med hjem til Solbjerg, hvor der var gæster - mormor og morfars venner fra Århus med barnebarn.
Onsdag var også dagen, hvor den nye carport blev sat op. 3 mand gik hele dagen og satte den op og
ved 19 tiden var den færdig.
Torsdag kørte Amanda og Elliot med mormor og morfar hjem til Bjertrupvej. Mormor havde bagt boller
og købt jordbær med fløde. Amanda elsker jordbær med fløde. Elliot vil helst have dem uden fløde.
I morgen er det Amandas aller sidste dag i børnehaven. Efter ferien skal hun starte i SFO/skole. Det
glæder Amanda sig meget til. Hun er så småt begyndt at insistere på at lære ord og bogstaver og små
regnestykker.
Amanda kan næsten alle bogstaver og lyden af dem. Nu skal de bare sættes sammen til nogle ord, der
kan bruges til noget.
Lørdag d. 7. juli 2012.
Netop hjemvendt fra en forrygende ferieuge i Salobreña på sydkysten af Spanien. En varm, solrig og
afslappende tur med moster Nana, onkel Per, moster Stine, mormor og morfar. Solen blev nydt i fulde
drag og mere til. Poolen blev også nydt i fulde drag. Amanda fik vist at hun for hver dag der gik blev
bedre og bedre til at svømme. Det blev også tid til kølige drinks ved poolen og god mad hver dag.
Ugen bød bl.a. på en tur til Salobreña slottet fra Maur tiden, en tur til drypstenshulerne i Nerja, en
strandtur i strid blæst og en hyggelig restauranttur ved strandpromenaden fredag aften.
Fredag var Elliot med moster Stine inde hos Build a bear i Bruuns Galleri og få sin fødselsdagsgave.
Den er han glad for. Han er også meget glad for sin nye paraply, som moster Stine købte til Elliot.
Stine og Elliot hentede efterfølgende Amanda i børnehaven, så Amanda havde en kort dag. Amanda
nød at komme tidligt hjem og lege med moster Stine.
Torsdag d. 28. juni 2012 var det så morfars sidste dag på jobbet. Stor afskedreception på skolen. Der
blev disket op med lækkerier til børn og voksne. Amanda fik hurtigt øje på jordbær dyppet i chokolade.
Uuuhhmm! Der gik 2-3 timer med festivitas. Amanda og Elliot nød at kunne gå udenfor på legepladsen
lige udenfor kantinen. Der var en stor hoppepude og der var andet godt legetøj. Vejret var godt.
Til receptionen blev sangen "Livstræet" sunget. Den har efterhånden sat sig fast i Amandas
hukommelse, så hun sang små udklip fra den på vejen hjem fra Risskov. Vi måtte hjem og finde den
på iPad'en. Vi fandt den og den fungerede som godnatsang i aften. Elliot var også med på en lytter.
Da vi kørte fra Risskov havde Elliot fyldt sin ble med "bwadr". Vi valgte at køre ind til Storcenter Nord
og få den skiftet. Det blev lige til 30 minutters leg i legetårnet. Elliot nød at Amanda viste rundt i det
store tårn. Vi snuppede også lige aftensmaden på en lille restaurant. Amanda blev gode venner med
tjeneren Dino. Amanda fik lov til at komme med ud i køkkenet og se, hvordan man laver mad der ude.
Hun fik også lov til at hjælpe med at rydde af bordet fra nogle andre gæster. Amanda og Dino faldt fint
i snak.
Italien vinder 2-1 over Tyskland i EM semifinalen. Finalen står mellem Spanien og Italien. Spændende
at opleve finalen i Spanien!!!
Onsdag var det mormors sidste dag på jobbet. Det betød at der var inviteret til den store afskedsreception i tandklinikken i Solbjerg. Amanda og Elliot var med. Der var flere kendte ansigter med,

51 af 98

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·

·

nemlig moster Stine, moster Nana, morfar og naturligvis også mormor. Der var linet op med det store
kagebord og taler. Elliot og Amanda hjalp til i løbet af receptionen.
Da far kom hjem fra arbejde var Elliot meget ivrig for at fortælle at han havde hjulpet med at rydde
stolene op efter receptionen. Amanda havde også hjulpet med oprydningen. Hun havde også hjulpet
med at sørge for at der var kaffe og mælk til de fremmødte gæster.
I øvrigt var det også dagen, hvor Amanda og Elliot var ved frisøren. Amanda fik noget smart kort
pagehår med lille farve og glimmer, mens Elliot fik noget smart kortklippet hår med strit og orange
farve.
Mandag fik Amanda smag for at skulle stave til alverdens ting. Hun er ved at have fat i mange
bogstaver. Vi var igennem IS, SI, SO, KO, EN, TO, TI, TÅ, BI, BO, BÆ osv. Amanda var meget
fokuseret på at der skulle staves og vi kunne næsten ikke få hold på hende igen. Pludselig var det
sengetid og så måtte stavningen holde pause til i morgen.
Søndag var der dømt slap af dag. Amanda var med mor i svømmehallen 1-2 timer. Amanda prøver
hele tiden at rykke sine grænser. I dag hoppede hun fra kanten og ned i det store bassin. Det var lidt
grænseoverskridende for Amanda, idet hun det var første gang, vandet var koldere end i børnebassinet
og hun fik hovedet under vand. Amanda har fundet tryghed i at hun har svømmebælte på.
Sankt Hans aften. Vejret var ikke super godt, men det holdt da tørvejr (næsten). Vi var et smut ved
bålet i Hørning. Det er første gang vi har været der. Det var et mindre bål, men nu alligevel hyggeligt
nok. Der var en del kendte ansigter. Både VVS-manden, mekanikeren og en håndfuld børn med
forældre fra børnehaven. Jow, det var hyggeligt nok. Vi var også inde og prøve at side i en brandbil.
Det var vældigt stort for Elliot.
Så er der polske håndværkere, der er gået igang med at fjerne den gamle carport og grave ud til ny
indkørsel. Elliot og Amanda er meget spændte på hvad der sker udenfor. Men den gamle carport stadig
stod og håndværkerne var igang med at brække det ned, så var det utroligt spændende at følge med i.
Det foregik mens vi spiste aftensmad og det blev med mange afbrydelser. Der gik ca. 5 minutter før
Amanda havde luret at håndværkerne ikke kunne tale dansk. Hun kom ind og spurgte hvad de dog
mente, når de vist tommelfingeren opad.
Søndag var vi alle en tur i Østbirk og besøge Eline og co. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag i
Østbirk til trods for det ustadige vejr. Ind i mellem var det tørvejr til at lege udenfor. Der blev klappet
kaniner og leget med drager i vinden. Eline og Amanda falder rigtigt godt i hak sammen.
Lørdag havde vi besøg af bedstemor, Asger og Laura, som kom forbi til leg og mad. Det blev til 3-4
timers leg inden Asger og Laura kørte med bedstemor hjem til overnatning i Virring. Amanda og Laura
legede meget godt sammen. Asger blev holdt udenfor legen, men han var god til at gå og lege selv enten med lidt trampolin eller lidt fodbold med Elliot, bedstemor eller far.
Fredag var Amanda hos mormor, mens Elliot var i børnehaven. Amanda havde jo været til fest i
børnehaven torsdag og overnattede til fredag. En lidt træt Amanda snuppede en fridag sammen med
mormor. Det blev til en tur til Århus, hvor der blev kigget og handlet skoletaske. Amanda var meget
stolt over sin nye skoletaske.
Torsdag d. 14. juni 2012 var dagen, hvor Elliot fik sin nye cykel med udenfor. Han havde mod til en tur
på cyklen. Det viste sig faktisk at han godt kunne cykle selv. Lidt hjælp til at komme igang og lidt
hjælp til at komme af. Ind i mellem også lidt hjælp til at holde fokus og styre den rigtige vej. Han kørte
nogle lange stræk på 20-30 meter på egen hånd. Han cykler bedst, når der er et mål i det fjerne, som
han skal køre efter. Hvis ikke der er et mål, så bliver det meget noget med at kigge ned på styret og
ned på cyklen. Flot, flot.
I dag skal Amanda til fest i børnehaven med efterfølgende overnatning. Det bliver rigtigt stort og
Amanda glæder sig.
Søndag var dagen der på. Elliot startede med at snuppe sin go kart og kørte rundt i den lidt over 7.00.
Mor, far og Amanda var laaaangt væk i deres dybe søvn. Elliot råbte på et tidspunkt: "Hvornår kommer
i op?". Elliot var godt nok klar på at lege og det skulle foregå fra go karten. Han havde også fat i sin
trompet. Ingen tvivl om at det var hans favorit-gaver fra i går.
Amanda kom også op og efterhånden var alle oppe og vi havde fået morgenmad, da Amanda foreslog
at vi tog i svømmehallen. Det blev vi enige om, så vi pakkede tasken og kørte afsted til Skanderborg.
Vi var i vandet 1½ time. Amanda har fået smag for at svømme med bælte i det store bassin og det gik
rigtigt godt. Hun fandt ud af at hun kunne svømme på maven - stille og roligt og afslappende fra den
ene side til den anden uden hjælp af voksne. Stolt pige. Elliot plaskede rundt i det lille bassin. Det var
rigtigt sjovt. Efter svømningen stod den på rugbrød og så en lur til Elliot, mens Amanda besøgte
Louisa. De legede først et par timer hos Louisa og så et par timer hos os. Louisa spiste med - der var
rester i form af pasta fra i går. Efter aftensmaden skulle Louisa hjem og Amanda og Elliot blev puttet. I
morgen er det jo RIGTIGT Elliots fødselsdag og så skal han vækkes på sengen. Mon han står op før os
andre!?
Lørdag d. 9. juni fejrede vi Elliots 3 års fødselsdag. Alle mødte op - lige bortset fra moster Stine, som
har travlt i København. Elliot fik så mange gode gaver. Han er meget glad for sin go kart og sin
trompet. Han fik også en ny smart cykel - den er han også glad for. Blandt de andre gode gaver var
der en fin fodbold, vandpistol, T-shirt i rød/hvide farver, fleece jakke, vandballoner, shorts og t-shirt,
fodbold-mål og høreværn.
Mens far og mor var afsted til Coldplay koncert i London med to overnatninger, så blev Amanda og
Elliot passet og plejet af mormor og morfar. Tirsdag var Grundlovsdag, så der var ingen børnehave, så
der gik dagen hjemme i Solberg med diverse aktiviteter. Amanda har f.eks. lært at spille kongekabale
og er ved at være ret ferm til det. Det blev også til en tur op til hundende hos Marianne. Onsdag
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morgen måtte alle tidligt op, så både mormor og morfar kunne nå at komme på arbejde efter at
Amanda og Elliot var afleveret i børnehaven.
Det gik super godt. Senere på onsdagen blev Amanda og Elliot hentet tidligt i børnehaven af mor og
far, der var kommet hjem fra London onsdag omkring middag.
Lørdag d. 2 juni 2012 fejrede vi farfars 70 års fødselsdag i Skanderborg. Først en tur med Dagmar på
søen og dernæst en times underholdning af Cafe Kølbert. Efterfølgende stod den på tre retters menu,
sange og taler.
Alt i alt en god dag for farfar.
Elliot og Amanda sad for enden af det store bord sammen med de andre børn, Laura, Asger og Jeppe.
Marie passede lidt på de små og var god til at lege med dem, når tiden blev lidt for lang og der gik for
meget voksensnak i den.
Fredag var det den store årlige grillfest i børnehaven. Alle forældre og børn var inviteret. Ca. 130
mennesker mødte op og deltog. Der var kø ved grillerne og ved salatbordet. Efter grillkødet var spist
blev der disket op med det HELT store kagebord. Det var et slarrafenland for børnene, der tog for sig af
retterne. Elliot kunne bedst lide det lyserøde overtræks-sukker på den smarte Barbie-kage.
Torsdag morgen sidder vi ved morgenbordet og snakker om at være i Mosehuset i skoven. Elliot følger
med og siger pludselig noget i retning af ...: "Der er løver i Afrika og der er en rund dør, de kan gå ud
af!".
Amanda har været i SFO hele ugen efter pinse. Hun har hver dag været i Mosehuset i skoven. Det er
en rigtig spejderhytte med mulighed for alle mulige aktiviteter. Der er levende kaniner, klatre-stativer,
fodboldbane, moon cars og meget andet. Det er en rigtig god SFO, som Amanda føler sig helt hjemme
i.
Vi var på en forrygende tur til København i pinsen. Lørdag kørte vi omkring Kolding og hentede Allan,
som skulle med på herretur i København, mens mor, Elliot og Amanda havde andre planer. Lørdag gik
turen først til Diamanten, hvor moster Stine ventede med madpakke. Efterfølgende gik turen til
Gigestien, Herlev, hvor moster Jette og onkel Sten havde inviteret. Da det var ved at være sengetid
tog vi hjem til Haderslevvej, Enghave Plads, hvor Stine bor. Det er en rigtig fin lejlighed i centrum af
København.
Søndag spiste vi morgenmad med moster Stine hvorefter vi kørte ud til Dalbugten i Herlev og legede
med Sofie, Laura og Magnus. Vi legede hele dagen og sluttede af med lidt god grill og leg i haven.
Magnus forsøgte at lære alle pigerne at danseNosa Nosa. Det var rigtigt sjovt. Vejret var HELT vildt
godt og der blev leget med vand og trampolin indtil kl. 22.30 søndag aften. Turen gik igen hjem til
Enghave Plads, hvor vi overnattede igen. Mandag morgen stod vi sent op og spiste morgenmad med
Stine. Far om også forbi og spiste med inden turen gik hjem til Hørning. Det var en rigtig god pinse.
Far havde også haft en god herretur i København med drengene. Mest spændende var Allans våde
kajaktur, som Amanda stadig kan grine af igen og igen, når far fortæller om det.
Sommervarmen og især solen tager hårdt på Elliot. Han har meget sart hud og får sol-eksem, hvis han
ikke passer på. I går kan han hjem med blænder på hænderne og røde kinder. I dag fik han bare en
tynd langærmet skjorte på og bøllehat og solcreme faktor 30 og alligevel er han meget udsat så snart
han kommer ud i solen.
Onsdag havde Amanda Sine med hjem fra børnehave til noget leg. Der blev hoppet trampolin og der
blev spist is i sommervarmen. Det var i det hele taget et rigtigt fint besøg af Sine. Sine er jo også en af
de store i børnehaven. Hun skal jo starte på skole i Skanderborg efter sommerferien og så er det nok
ikke meget vi ser til hende mere. Hun bor i Skanderborg bakker.
Amanda blev hentet fra børnehaven i dag af Nynnes far. Amanda havde fået en legeaftale i hus hos
Nynne. Det blev til et par timers leg hos Nynne og hendes veninde Zoe inden far hentede Amanda med
til gymnastik. Jow, det har været en travl dag for Amanda.
Tirsdag d. 22. maj 2012. Elliot har været ved tandlæge for første gang. Han var ikke særligt tryg ved
det. Han var helt mundlam i den halve time der gik med at finde sig til rette hos tandlægen. Først var
det aben Ib, der fik kigget tænderne efter. Derefter var det Elliot, der skulle have kigget tænderne
efter. Uha, det var ikke sjovt. Elliot græd dog ikke, men det var tæt på. Godt at mor var med til at
holde i hånden.
Lørdag var vi en tur hos fotografen i Skanderborg. Han tog nogle fine billeder af Amanda og Elliot.
Billederne skal bruges til de nye pas vi skal have lavet i Malaga turen. Efter fotografen kørte vi en tur i
Skanderborg svømmehal. Der mødte vi Dicte, Nynne og Kalle. De havde deres far med i
svømmehallen. Vi plaskede rundt i vandet i 1½ time inden vi skulle hjem og spise frokost. Nynne
havde fået lov til at blive sat af på Bjertrupvej og lege med Amanda hele eftermiddagen. Amanda var
så glad for at have Nynne på besøg Elliot nød det også.
Fredag vågnede Elliot og Amanda op i Solbjerg. Det blev til en tur til det forkerte Hørning for at se
Bertrams nye lillebror Elmer. Bertram og Elmer var på besøg hos faster Inge og onkel Aage. Jane var
der også. Mille Mai og Mathilde var der også. Amanda og Elliot fik leget med alle de andre børn i nogle
timer inden de igen vendte næsen hjemad. Senere på fredagen dukkede mor og far op til lækker
lammekølle. Der var også en is til dessert og så skulle vi lige se anden del af Cirkus Nemo udsendelsen
på TV inden vi kørte hjem til Hørning igen.
På fars 42 års fødselsdag blev han vækket af Elliot, Amanda og mor. Der blev disket op med gaver og
sang. Der var inviteret gæster til morgenmad - det viste sig at være mormor og morfar, som kom forbi
og fejrede. De var jo begge i Rom, da vi i lørdags holdt stor fødselsdagsfest for både mor og far.
Det blev et par timer med mormor og morfar inden de kørte hjem igen.
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Da Elliot senere havde sovet til middag, så blev Elliot og Amanda kørt til Solbjerg til pasning og
overnatning til fredag. Mor og far havde bestilt bord på CANblau tapas restaurant i Århus.
Mandag var fars kusine Line lige forbi og hilse. Hun spiste med og legede med Elliot og Amanda inden
de blev puttet. Det var nogle gode timer med Line i centrum. Elliot og Amanda er HELT trygge ved
hende. Ingen tid til at tø op eller noget. Det var fuld fart på med det samme. Amanda viste, hvordan
hun kunne lave koldbøtter uden at bruge hænder. Det kunne Elliot til vores store overraskelse også.
Ingen problemer. Han hoppede lige rundt på madrassen. Hopsa!
Søndag var Elliot, Amanda og mor i Skanderborg svømmehal. Elliot siger: "Svømmelanden". Det er
længe siden han har været afsted - han var glad for at være afsted igen. Amanda var også glad for at
være afsted igen - hun fik 3 ture på den store vandrutsjebane i Skanderborg. Sejt.
12. maj havde vi huset fyldt med gæster - mor og far holdt fælles fødselsdag. Vi manglede kun moster
Stine (eksamen), mormor og morfar (i Rom) - ellers var der fremmøde fra alle - Asger, Laura, Sofie,
Claus, Nana, Per, bedstemor og farfar. Vejret var ikke det bedste, så der blev leget indenfor. Der blev
serveret boller og kage og så blev den nye grill startet, hvor vi fik langtidsstegt oksemørbrad.
Bedstemor havde taget sådan noget skørt legetøj med til børnene. Sådan nogle små toiletter med
sådan noget ulækkert snask. Når man trykkede på, det så lød der en kæmpe PRUT. Det fik Asger og
Elliot rigtigt meget tid til at gå med. Det sad både på loft og gulv og madrasser, da alle gæsterne var
gået.
Vi havde en forrygende dag sammen - savnede bare lige at vi kunne gå udenfor og lege på
trampolinen. Det blæste og så var der ca. 10 graders varme (vi skriver altså 12. maj - hvad sker der?)
Elliot har allerede lært det som mange voksne har svært ved at lære. Han har lært at sige fra. Lige så
snart der er noget han ikke gider, så råber han NEJ. Det kan starte allerede fra morgenstunden. Hvis
man hælder ymerdrys forkert op på hans tykmælk, så bliver der råbt NEJ. Hvis man kommer til at give
ham en forkert farve kop, så kan der blive råbt NEJ. Han har NEJ-hatten på for tiden må man sige.
I dag var det mors 39 års fødselsdag. Hun blev vækket på sengen kl. 6.30 med fødselsdagssang og
flag og gaver. Vi havde en hyggemorgen inden der var tid til børnehaven. Efter børnehave, gymnastik
og aftensmad på den nye gasgrill, dukkede mormor og morfar op til boller, kage og kaffe. Det havde
taget en masse gaver med, som Elliot og Amanda hjalp med at få pakket ud ... Mormor hjalp med at få
puttet Elliot og Amanda inden de igen tog hjem til Solbjerg.
Søndag var Amanda og mor en tur i Skanderborg svømmehal, mens Elliot sov til middag hjemme i
Hørning. Amanda havde ikke glemt sine færdigheder i vand. Hun havde et par gode timer sammen
med mor i svømmehallen, hvor det også blev til en tur i boblebad.
En forrygende dag i Aalborg er slut. 3-4 timers tur i ZOO med Calvin og William. Medbragt madpakke
og kage blev spist undervejs. For Elliot var det en KÆMPE oplevelse. Han gjorde store øjne, da han så
dyrene - store som små. Det var som om at han for første gang for alvor bemærkede at det VAR det
rigtige dyr indenfor kort afstand. Elefanter, giraffer, aber, krokodiller, slanger, isbjørne og meget mere.
Elliot gjorde store øjne hver gang han så et nyt dyr.
Amanda og William var rigtigt glade for at se hinanden og havde en god dag sammen - først i ZOO og
dernæst hjemme hos William.
Calvin og Elliot fik for første gang for alvor leget sammen. Det foregik meget stille og roligt. De talte
fornuftigt sammen og havde konstant gang i legen og havde øje for hinanden. Der blev tid til
fredagsslik og en DVD film om skildpadden, der rejser verden rundt. Turen gik hjemad ved 22.00 tiden.
To trætte børn blev puttet i Hørning ved 23.00 tiden.
Elliot er ved at være lidt fræk og provokerende. Han siger sin storesøster, mor og far i mod. Han driller
og skubber. Han accepterer ikke et NEJ.
I børnehaven har de observeret det samme. Han vil gerne drille de andre med at skubbe og hive og
gøre ved. Når han får besked om at det må han ikke, så træder han lige et skridt tilbage og griner og
så går han ellers igang med at drille igen.
Søndag var vi et smut i Solbjerg for at fejre moster Stine, som blev 27 år i sidste uge. Der blev pakket
gaver ud i stor stil. Stine fik sin Meyer kogebog af os. Amanda og Elliot fik deres fortjente "påskeæg" i
form af en hullahop-ring til hver. De var begge meget glade for deres hullahop ring og der blev vist
kunster med hop og sving. Hen på eftermiddagen kom Stines veninde Line forbi. Amanda og Elliot var
lidt tilbageholdende i de første 4-5 minutter, men pludselig var Line bare den bedste legekammerat i
hele verden. Amanda var meget glad for Line. Amanda var lidt trist til mode, da vi kørte fra Solbjerg hun ville gerne møde Line igen. Hun vil også gerne med ud og ride på heste sammen med Line.
Vi fik lejlighed til at gå en lille tur rundt Solbjerg. Vi kom lige forbi Knud og Jette, hvor vi hilste på Otto,
Mai og Gill.
Lørdag d. 28. april var vi til 68 års fødselsdag i Virring. Der var gang i den. Da vejret ikke var alt for
godt blev det til indendørs aktiviteter. Asger, Laura, Elliot og Amanda leger rigtigt godt sammen og
nogle gange går det så godt at de voksne ikke kan høre, hvad de selv tænker. Ind i mellem måtte en
voksen gribe ind og dæmpe gemytterne lidt. Ingen tvivl om at Amanda og Elliot har haft en rigtig god
dag med fætter og kusine fra Stilling. Amanda og Laura lavede opvisning med sang og dans, mens
Elliot og Asger legede i hule. Elliot og Amanda sov med det samme da de blev puttet ved 19.30 tiden.
Farfar var i øvrigt også med. Han havde sin rolator med. Han havde nogle gange svært ved at komme
rundt blandt dukker, lego, biler, tæpper, puder m.v., som lå smidt rundt omkring på gulvet. Det gik
dog.
Torsdag d. 26. april var far og mor til overleverings-møde i børnehaven. Det er en lille status på, hvor
klar Amanda er på at begynde på Bakkeskolen efter sommerferien. Hun er MEGET klar. Hun har nogle
småting, som hun kan forbedre. Blandt andet hendes ekstreme evne til at holde øje med millimeter-
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retfærdighed. Hun skal lære at det kan være lidt ligemeget med hvem der kommer først og hvem der
får flest rosiner. Det går hun lidt for meget op i. Ellers funger Amanda rigtigt godt på alle de
parametre, der bliver målt på. Sprog, social, motorik, empati osv. Mor og far var lidt stolte, da vi forlod
børnehaven.
Overraskelser i Champions League, semifinaler 2012.
Barcelona taber til Chelsea og Real Madrid taber til Bayern München.
Elliot har jo fået tremmerne taget af sin seng. Han falder stadig ud af sengen næsten hver aften. Han
lander på madrassen, som vi har lagt ved siden af sengen. Hvad pokker skal vi gøre!? Skal vi sætte
tremmerne på igen?
Søndag var vi til Økodag i Silkeborg. Det er den dag på året, hvor de økologiske køer får lov til at
komme ud på marken efter at have stået i stalden hele vinteren. Det var godt nok nogle glade køer,
der hoppede ud af stalden. Og sikke mange mennesker. Der har nok været ca. 4000 tilskuere. Der var
mennesker overalt. Godt der var sat to toiletter op. Vi inspicerede gården indefra og udefra og fik nogle
timer til at gå der inden vi spiste vores medbragte madpakke og kørte hjem til Hørning igen.
Lørdag blev moster Nanas 36 års fødselsdag fejret i Højbjerg.
Der blev disket op med boller, lagkage og varm kakao. Vi gik en tur på legepladsen en times tid,
hvorefter vi gik hjem til Nana. Der blev serveret chips inden aftensmaden - mod sædvane blev der
serveret flæskesteg i stedet for hamburgerryg. Lækkert. Amanda og Elliot fik lov til at rode med Nanas
legekasse. Den er fyldt med puslespil, dominospil og meget andet. Per satte en DVD på med en Cirkus
Arenas 50 års jubilæum. En god dag sluttede ved 20-21 tiden, hvor turen gik hjem til Hørning og to
trætte børn blev puttet.
Torsdag var det så moster Stine, der fyldte år. Hun blev 27 år gammel. Vi fik også lige en snak med
hende pr. telefon. Amanda havde sågar sendt et brev med en perleplade til moster Stine. Det var
faktisk en af fars perleplader, men Amanda spurgte pænt om Stine måtte få den. Far gav grønt lys.
I dag har børnehavens kok givet Amanda den længe ventede opskrift på tomatsuppe. Amanda var så
stolt over at få opskriften med hjem til mor og far. Noget tyder på at vi snart skal have den på
menuen. Opskriften findes her.
Onsdag var det moster Nanas 36 års fødselsdag. Det blev bare til en hilsen pr. telefon. Hun skal fejres
på lørdag. Vi dukker alle op!
Tirsdag var bedstemor med Amanda til gymnastik. Amanda gør store fremskridt. Hun bliver mere
modig og er nu meget mere med, når det handler om at lave saltomotale på den lille trampolin.
Mandag var dagen, hvor Dronning Margrethe blev 71 år, Mærks Møller døde 98 år gammel og Elliot fik
taget sine tremmer af sin tremmeseng. Elliot nåede at falde ud af senge to gange i løbet af mandag
aften - dog uden han selv opdagede det. Han sov fra det hele. Hele natten fik han sovet med den store
madras foran, så han ikke faldt ud i løbet af natten. Skal tremmerne for igen?
Mens far var en tur i Thyborøn med farfar, så havde Elliot, Amanda og mor en god weekend hjemme.
Lørdag blev det til en bustur til Skanderborg og se Lynet MacQueen og andre biler til stort show. Der
var alle mulige aktiviteter for børn.
Søndag var mormor forbi til lidt leg og oprydning på værelse 2. Senere på dagen fik Amanda leget med
Louisa i nogle timer.
Torsdag d. 12. april: Amanda kommer stolt hjem fra børnehave og fortæller at hun har hevet sin første
rokketand ud i dag. Den har sunget på sidste vers de sidste par dage. Amanda tog sagen i egen hånd
og vrikkede den ud i dag.
Tirsdag startede sommer-gymnastik i Hørning. Det er NÆSTEN samme hold, som Amanda har gået på
hidtil - det er dog blandet lidt med nogle lidt ældre børn - op til 7 år gamle. Tirsdagens gymnastik gik
helt forrygende. Magne var der også. Han er en rigtig hoppe-/kravle-dreng.
Søndag eftermiddag - netop hjemvendt fra Fanø - så gik turen til Asgers 5 års fødselsdag i Stilling. Der
var gang i den. Odder-folkene var der alle og der var også besøg af farfar, igen har kræfter til at
deltage i familiefesterne.
For første gang var Elliot placeret ved børnebordet og det var han meget stolt af. Han kunne sagtens
være med der. Han sad ved siden af Amanda og Jeppe.
Der var både boller og kage - lige noget Elliot og Amanda kunne bruge.
Inden aftensmaden blev der leget i haven. Trampolinen, gyngerne, legehuset og fodboldene blev flittigt
brugt.
Fredag til søndag i påsken besøgte vi Mads Emil, Mathilde og Allan i deres sommerhus på Fanø. Selvom
der manglede varmt vand og vejret var koldt, så havde vi 2-3 gode dage på Fanø. Vi fik besøgt
skovlegepladsen og vi fik leget på de mange bunkers, som ligger på vestkysten af Fanø. Amanda og
Mads Emil er meget ihærdige for at finde bunkers og finde indgangen. Elliot er HELT med på at finde
bunkers, men han kan ikke følge med de to hurtigløbere.
Lørdag blev det også til en strøgtur inde i de små gader i Nordby.
Det blev Elliot er og bliver den første der står op på Bjertrupvej 15.
Ligegyldigt, hvornår han kommer i seng, så er han oppe ved 6.30 tiden - plus/minus 15 minutter.
Han vågner og råber på mor eller far og det første han siger er: "Ikke mørkt mere!". Så ved man at
han har i sinde at stå op og lege - morgenmaden skal være klar inden længe.
Han er i øvrigt begyndt at forlange havregrød med smør på igen. Der har været en lang periode, hvor
han ville have tykmælk med ymerdrys, men nu er havregrød altså hans foretrukne morgenmåltid.
Amanda har i snart en måneds tid gået og sagt at hun havde en rokketand. Ja, det har hun haft og nu
er der for alvor noget om snakken. Den rokker godt nok. Spændende, hvor længe den holder.
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Tirsdag var Elliot, Amanda og far på tur til Århus med toget. Det blev først til et besøg hos Bastian og
hans mor og far i Rudolf Wulffs Gade. Dernæst blev det til et besøg på mors arbejde i Viby. Amanda fik
lov at blive, mens Elliot og far kørte hjem og puttede Elliot i barnevognen.
Elliot forlanger fortsat at sove til middag i barnevognen til trods for at han ikke kan være i den. Han er
ALT for lang og må ligge med bøjede ben - han insisterer dog på at sove der og han sover faktisk ret
godt - det bliver ofte til 2 timers lur midt på dagen.
Søndag, mandag og tirsdag har morfar været i Hørning og hjælpe med at få Elliot gamle skab smidt ud
og få sat Elses nye skab sat ind. Det ser rigtigt fint ud. Elliot er meget glad for det.
Lørdag var der besøg fra Tranbjerg og Østbirk. Der var gang i den på Bjertrupvej. Der var skattejagt
for børnene. Nogle voksne hjalp med at finde skatten. Det viste sig at det var påskeæg til alle børnene
- de voksne blev altså snydt. Trampolinen var jo sat op, så den blev benyttet en del. Eline og Amanda
fandt hurtigt ud af at lege sammen. Elliot var sådan lidt over det hele, men holdt sig alligevel en del til
Sofia. Forrygende dag blev afsluttet med danseshow af Eline og Amanda. Sofia var også på
dansegulvet og danse til MGP og til Rasmus Seebach. Alt i alt en god dag.
Tirsdag og onsdag har mormor været forbi og hjælpe med at rydde op i skabene her i Hørning. 80% af
det var gammelt børne-/babytøj, som er blevet pakket ned og aldrig er kommet videre. Nu er store
dele af de sendt til genbrug, mens en lille del af det er landet på loftet. Nu er der pludselig blevet
utroligt meget plads i huset. Tak til mormor for den store hjælp.
Søndag deltog Amanda i det årlige gymnastik-arrangement i Hørning hallen. Der var mange deltagere
og der var rigtigt mange tilskuere. Moster Nana, mormor og morfar var også dukket op for at se
Amanda optræde med sit hold. Det var en stor oplevelse for alle.
Efter gymnastikopvisningen tog vi et smut hjem til Bjertrupvej og satte trampolinen op. Amanda og
Elliot havde travlt med at få lov til at hoppe.
Elliot er efterhånden ved at finde ud af at sove til middag i børnehaven. Det foregår jo indenfor og det
har været lidt svært for Elliot at finde ud af. Han foretrækker at sove udenfor i en krybbe eller
barnevogn. Børnehaven har dog fået en vikar (Vivi) for nogle få uger. Elliot kender Vivi fra sin tid i
vuggestuen og det er en fordel at de kender hinanden så godt. Vivi har i hvert fald tjek på at få Elliot til
at falde til ro til sin middagslur.
20. marts 2012 var der indskrivning på Amandas kommende skole, Bakkeskolen. Forældre og
kommende elever var mødt op til 1½ times info/intro. Der var en kort info til alle, inden børnene gik
med ned i klasserne og fik lidt opgaver i form at tegning og sang. De fik også en lille smagsprøve på
madordningen. Amanda var vældig stolt over at være i skole. Hun sad sammen med August fra
børnehaven. Louisa var også mødt op og der var flere vi kendte fra gymnastik.
Mens Amanda, mor og far var afsted var Elliot hjemme på Bjertrupvej. Han blev passet af moster
Nana, som var kørt med mor hjem fra Viby. Elliot og Nana legede fint i de 1½ time. Per var også
kommet inden Amanda, mor og far kom hjem. En stor og vigtig dag for Amanda var slut.
En meget stolt Amanda mødte op i børnehaven efter ferien og fortalte om sin ferie og viste
guldmedalje med mere frem for de andre.
Lørdag d. 17. marts 2012: Så er en forrygende skiferie til Trysil (Norge) vel-overstået. Amanda var på
skiskole 5 dage i løbet af ugen. Hun blev så bidt af det at det var en fornøjelse at se på.
Lørdag og søndag var mor og far lidt spændte på om Elliot ville sove til middag i barnevognen eller
inde på madrassen. Han ville gerne sove på madrassen, sagde han. Da det kom til stykket var han dog
ikke meget for det. Det endte med at han sov i barnevognen både lørdag og søndag. Han er ved at
være ALT for lang til den barnevogn. Far og mor vil gerne have at Elliot slipper den barnevogn. De
mener det bliver dejligt den dag, hvor barnevognen ikke længere skal stå i bryggerset og fylde op.
Lørdag formiddag blev det til en hurtig tur ind i Storcenter Nord for at købe lidt skistrømper m.v. Der
blev lejlighed til at hoppe lidt rundt i den store permanente hoppeborg/legetårn inde i centrum af
storcenteret. Efterfølgende spiste vi frokost på den nye store Jensens Bøfhus på Århus havn. Det blev
både til kyllinge-nuggets, pommes frites, ketchup, remoulade, balloner og malehæfter inden turen gik
hjem til Hørning.
Mens Elliot sov til middag lørdag var Amanda og far ude og vaske bil. Det blev også til et kort visit hos
Jakob Mathiasen på Trøjborg. Vi skulle lige op og hilse på hundende; Amanda (hunden) og Lukas.
Amanda var meget glad for at snakke med Amanda. Amanda fik lov til at give hundene nogle
hundekiks. Lukas er HELT vild med børn. Han snuser og slikker og er meget glad for at se Amanda. Det
blev på et tidspunkt for meget for Amanda, idet Lukas blev ved med at være pågående og slikkede og
snusede. Amanda synes ikke det var sjovt og fik da også lige lidt tårer i øjnene. Så måtte vi smide
Lukas ud i haven, så vi kunne få lidt ro på.
Torsdag og fredag gik det fint i børnehaven. Torsdag blev Elliot og Amanda hentet tidligt af mor. Elliot
havde sovet på madrassen - ikke længere i krybben, som da han var vuggestuebarn.
Fredag blev Elliot og Amanda hentet tidligt af mormor og morfar. Det blev til et par timer i Solbjerg
inden mor hentede i Solbjerg
29. februar 2012.
Elliot havde sidste dag i vuggestuen i dag. Han havde popcorn med til alle på Kilden og så var der en
flaske rødvin til de 5 pædagoger, som p.t. har taget sig af Elliot. Han havde en god dag i dag. Han
flyttede selv sit tøj fra vuggestue-garderoben til børnehave-garderoben. Han har i øvrigt også fået sin
egen skuffe i børnehaven på Solstrålen. Det er måske ikke HELT gået op for Elliot at han fra i morgen
skal gå i børnehaven og Mette nu er hans kontakt-pædagog. Spændende, hvor træt han er efter
børnehaven i morgen, torsdag.
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Elliot og Amanda nyder at sidde og lege med iPad'en. Elliot er ret færm til at tænde og finde LEGO
spillet. Amanda er lidt mere avanceret. Hun finder frem til arkivet i YouTube og finder f.eks. klip fra
MGP og fra Bølle Bob filmen.
Søndag var vi på en lille cykeltur. Det var en kort tur over til bænken. Elliot på sin løbecykel. Den har
han bestemt ikke glemt. Han brugte lige 2-3 minutter til at genfinde balancen og ellers, så kørte det
bare. Vi gjorde holdt ved bænken og fik chokoladekiks og en kop te.
Elliot er begyndt at benytte små bekræftelses-ord, som f.eks. " ..., vel?" og "..., ikk å?" Det lyder lidt
skægt, når han siger "ikk å" - meget århusiansk.
Fredag aften havde vi besøg af Gry og hendes far og mor fra Skanderborg. Det var skægt at se Gry.
Hun fik dog en hård medfart, da hun legede med Elliot. Elliot fik lukket døren, så Gry klemte sine fingre
og fik en blå negl. Av av!!
Ellers gik det meget godt. Elliot og Gry havde dog deres fælles kamp om tingene. Det blev til højlydt
råben - den mest benyttede sætning var: "Det er miiin"
Fredag var der rejsegilde i den nye børnehave. Amanda og Elliot deltog med alle de andre i
institutionen. Der blev serveret popcorn, røde pølser og sodavand. Borgmester Jørn Gaarde holdt en
tale og børnene sang en hjemmelavet sang til lejligheden på melodien "Det er hammer hammer fedt".
Torsdag var mor på job og efterfølgende fest hele, så hende så vi ikke meget til den dag. Bedstemor
dukkede op og legede med Elliot og Amanda. Bedstemor spiste med og hjalp med at putte.
Efter børnehaven onsdag var Amanda til gymnastik. Mens mor og Amanda var afsted, så kom Peter
Styrbæk forbi. Peter skulle hente far - de skulle til Ramsteinn koncert i Herning. Peter blev lige i 15
minutter. Elliot tøede ret hurtigt op og spillede ballon med Peter. Det gik rigtigt godt. Amanda nåede
lige at hilse på Peter i 3 minutter, inden far og Peter var på vej til Herning.
Tirsdag havde vi besøg af fars kusine Line, som kom og legede med Elliot og Amanda. Line synes godt
nok at der var sket meget siden hun var på besøg sidst. Elliot var blevet meget bedre til at tale på den
måned, der er gået.
Mens mor og far hjalp mormor og morfar med at tømme Elses hus i Silkeborg var Elliot og Amanda på
besøg hos bedstemor.
Bedstemor havde arrangeret en tur ud til åben hus på en gård i Veng.
En journalist og en fotograf fra Århus Stiftstidende var også mødt op.
Søndagsavisen var plasteret til med billeder af Amanda, der giver køerne mad.
På netavisen kunne man se følgende artikel ... KLIK HER.
Søndag var Elliot og Amanda igen hos bedstemor. Laura, Asger og Sofie kom forbi og legede lidt. Sent
på eftermiddagen blev Elliot og Amanda hentet af far og mor.
Elliot skal til frisøren i Hørning for første gang. Han virker meget modig, når vi taler om det, men det er
nok en anden sag, når tiden kommer. Det sker fredag eftermiddag. Spændende.
Elliot har udviklet et godnat-ritual, som han holder fast i.
Han skal kysse Amanda godnat.
Han skal daske godnat til sine fisk over sengen (uroen over sengen).
Han skal have sunget og synger med på "Hjulene på bussen", "Mester Jakob" og "Bjørnen sover". Han
elsker at blande sangene og grine lidt af det - f.eks. "Hjulene på bussen siger hold så op!".
Så skal han holde mor eller far i hånden, mens han ligger i sengen.
Til slut siger han: "Mig savner mor og far!".
Søndag var der igen aftalt slædetur - denne gang i Virring hos bedstemor. Ude-temperaturen havde
sneget sig op på ca. 1 grad PLUS, så det var noget værre tø-sne vi kom ud i. Slædeturene på bakken
var derfor med nedsat fart, idet der INGEN speed er på, når sneen tøer. Alligevel havde vi knap en
time på bakken og både Elliot og Amanda fik styret, deres lyst. Der blev øvet i at vælte. Mor fik en tur
og far fik også en tur. Fars tur blev så den sidste tur for den grønne slæde købt i Brugsen, Hørning.
Den grønne slæde knækkede over i 5 dele og så var det slut.
Vi gik hjem til bedstemor og fik frokost. Der blev spist store mængder af rugbrød med fiskefrikadeller.
Elliot kørte 4 deller ned. Lækkert. Amanda var ikke så hård ved dellerne, men så tog hun for sig af
tomater, ærter, majs, rugbrød osv.
Efter Elliots middagslur, så blev der dækket op med æblekage og kanelsnegle med glasur.
En lang søndag i Virring var ved at være slut - turen gik hjem til Hørning. En bid brød og så i seng.
Godnat til to trætte børn.
Søndag var også dagen, hvor Whitney Houston blev fundet død på et hotelværelse i Los Angeles.
Lørdag 11. februar 2012.
Onkel Claus fyldte 46 år og der var indbudt til fest i Stilling. Det blev leget med Asger, Laura, Jeppe og
Marie. Jens er blevet for stor at lege med. Han har mere fået en pasnings-rolle. Han hjælper til, hvis
der lige er noget, der skal hjælpes til med - f.eks. trøste de små, hvis en slår sig eller hvis nogle driller.
Vi fik også brug for slæderne, som vi havde med. Vi fandt den store bakke ved Lauras skole, hvor der
blev kørt på slæde. Amanda nød at være sammen med Laura. Elliot fik i øvrigt lov til at køre "tog" med
Laura nogle gange. Det nød han. Amandas røde slæde gik i to stykker, da hun tog et flyvhop - så var
slæden knækket midt over. Måske er slæderne købt for billige i Brugsen, Hørning.
Efter kaffe, leg, slædetur, aftensmad, dessert og leg, så gik turen hjem til Hørning ved 21.30 tiden. To
trætte børn blev puttet uden problemer.
Far har været væk 2-3 dage i forbindelse med arbejdet. Han har været på Fyn med nogle kolleger.
Amanda har i to nætter låns fars seng. Det nyder hun.
Torsdag blev Elliot og Amanda hentet i børnehaven af mormor og morfar.
Elliot og Amanda nyder at blive hentet af mormor og morfar.
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Lørdag den 4. februar havde vi besøg af William og Calvin og deres forældre. Vi havde nogle gode
timer sammen. Vi var blandt andet ude at køre på slæde i det kolde vintervejr. Alle børnene havde
hver sin slæde. Amanda startede med at være lidt muggen, fordi hendes slæde drejede til venstre hele
tiden. Det var vist noget med tyngdepunktet. Nogle få minutter senere gik det meget bedre - det hjalp
på humøret at William var med. Elliot startede med at være forsigtig, men efterhånden blev han mere
og mere modig og turde godt tage slæden ned af bakken på egen hånd. Han følte sig tydeligvis, som
en stor dreng, når han nu kørte ned alene uden far eller mor. Calvin havde INGEN hæmninger. Han
farede ned af bakken og væltede rundt - græd lidt og skulle så prøve igen. William var også lidt en
forsigtig starter, men han blev vildere og vildere. Alle kom hjem i god behold og uden at have frosset
til trods for at temperaturen lå på mellem 8 og 10 minusgrader.
Søndag den 29. januar 2012 vågnede vi op til 5-10 cm sne og snevejr.
Amanda og far var ude bygge en snemand, som endte med at blive en sne-dame. Amanda var tilfreds
med resultatet. Far synes godt at den kunne være højere og pænere.
Efter frokost kørte vi alle en tur ind i DGI huset i Århus, hvor der var stor familie-arrangement, hvor
børn og voksne kunne komme og hoppe og springe og få sved på panden. Det var et par rigtigt gode
timer vi fik sammen med ca. 200 andre. Vores bil var parkeret i Bruuns parkering i mellemtiden og da
vi skulle hente den var der et fjernvarmerør, der var sprunget læk i kælderen. Der var en meget tæt
vanddamp, som steg op fra kælderen, da vi skulle hente bilen. Det virkede en smule farligt - dog uden
at være det. Vi havde bare et problem med at få hentet bilen, idet man kun kunne se meters penge
frem. Far tog chancen og gik ned i tågen og fandt bilen efter lidt søgen og leden. Næste udfordring var
at køre rundt i parkeringshuset i den MEGET tætte tåge. Det tog sin tid, men det gik. Så gik turen hjem
til Hørning, hvor der var EM finale i håndbold. Danmark vandt med 2 mål over Serbien og er nu
EUROPAMESTRE. Flot, flot.
Lørdag var Elliot og Amanda med far en tur i Brædstrup og besøge farfar, som stadig er til
genoptræning der. Han har det noget bedre - han er også begyndt at gå med rolator. Farfar fik de
obligatoriske lakse-madder af Amanda. Det blev til et besøg på 1½ time inden turen igen gik hjem til
Hørning.
Lørdag aften var der dømt MGP 2012 for børn på DR1. Bedstemor dukkede op i Hørning og var med til
MGP hygge. Der var popcorn og cola på menuen. Amanda gik MEGET op i popcorn og cola og knapt så
meget i MGP. Det blev en sen aften for både Elliot og Amanda. Amanda synes helt sikkert det var en
god aften. Elliot var NOGET utilfreds med at blive puttet kl. 21.00, men da han først lå på madrassen,
så sov han med det samme. Det havde været en lang dag for ham.
Torsdag og fredag har Elliot været lidt sløj. Torsdag blev han hentet i vuggestuen med 38,2 i feber.
Fredag blev han hjemme. Mormor passede Elliot. Han var ikke meget syg, men måske en lille smule
sløj. Han skal nok være klar til mandag.
Danmarks håndboldherrer vandt i aften semifinalen over Spanien ved EM i Serbien. Søndag er der
finale mod netop Serbien.
Mor fik sin iPad i dag. Hun har haft travlt med at lege med den hele aftenen.
I dag var det gymnastik-dag for Amanda. Amanda var dog fast besluttet på ikke at deltage i dagens
gymnastik-time. Trods flere opfordrende "skub" fra far og sågar også Heidi fra vuggestuen, så stod den
på tude-tur. Det kunne far ikke klare, så vi valgte i stedet at gå i Hørning hallen og se noget badminton
og noget håndbold. Elliot var med. Han synes bare det hele var fint - bare han havde enten Amanda
eller far i hånden.
Elliot har fået for vane at sige: "Mig har hørt det!", når Amanda, mor eller far gentager noget. Jo
flere gange der bliver gentaget, jo højere råber han.
Tirsdag d. 24. januar 2012: Amanda var til tandlæge i dag. Hun fik ros for sin tandbørstning og fik i
øvrigt også en lille fin nøglering med hjem. Hun fik også at vide at der var to fortænder som er begyndt
at "rokke" så småt. Amanda var meget stolt over den besked.
Amanda har hjulpet med at lave en lille madpakke til farfar, da far skulle besøge farfar den anden dag
på Skejby sygehus. Det har farfar ikke glemt, så nu har han bedt om at få endnu en af Amandas
laksemadder.
Nu har vi smurt en ny madpakke og nu tager vil til Brædstrup genoptræningscenter og ser om det går
godt. Elliot bliver passet i Solbjerg, mens vi er afsted.
Elliot havde bagt boller i vuggestuen, som han havde med hjem fredag eftermiddag. Dem havde han
lavet sammen med Heidi og han var meget stolt over at have dem med hjem i en lille pose.
I dag var vi et smut på besøg i Tranbjerg hos Emil, Sofia, Tenna og Jesper. De havde også indbudt de
5 fra Østbirk og vi havde en forrygende dag. Amanda fandt hurtigt sammen med Eline fra Østbirk og de
havde en god dag sammen. Elliot fandt også ud af at lege med Sofia. De fandt i øvrigt på at danse
sammen til det store danseshow, som Eline og Amanda havde arrangeret. Flot flot. I øvrigt blev der
spist godt af Tennas boller i karry. Uhhmmmm!
I øvrigt er det i dag også Dronning Margrethes 40 års jubilæum på Dronninge-posten.
Amanda og Elliot kan godt lege fornuftigt sammen i 10-20 minutter. Det kan også gå op i hat og briller,
når Amanda f.eks. tror at hun må lege med badebolden, så tager en vis herre ved Elliot og han går til
angreb på Amanda med bolden som våben - hun får nogle dask med den store badebold. Det kan godt
virke lidt for alvorligt. Amanda reagerer ved at blive ked af det og måske slå tilbage. Og SÅ er der
ballade.
Elliot er ved at være for stor til at ligge i barnevognen. Han ER faktisk for stor, men han bøjer benene
og så går det alligevel. Han insisterer på at sove til middag i barnevognen i weekenderne. Gad vide
hvor længe det holder!?
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Far og mor har været på besøg på Skejby Sygehus et par gange for at se til farfar. Mens de har været
afsted har mormor og morfar være barnepiger i Hørning.
7. januar 2012:
Farfar er blevet indlagt på sygehuset for at få styr på sin lungebetændelse.
Han har døjet med lungebetændelse i snart en måned og det er blevet værre og værre til trods for at
han har været igennem 2 penicillin-kure.
Amanda er meget bekymret for om farfar overhovedet kommer hjem igen. Hun spørger meget ind til
hvornår han kommer tilbage og om han bliver rask igen.
Amanda og Elliot har fundet på at lege købmand og tælle penge. De går meget op i at have deres egne
penge (mønter) og tælle dem og sikre sig at de ikke får dem blandet. Især Amanda er fokuseret på
ikke at blande mønterne, men de kan godt være en lille form for handel ind i mellem. Hvis Amanda får
en stor, så får Elliot to små.
Så er Amanda blevet meldt til skolestart og SFO på Bakkeskolen i august 2012.
Nytårsdag. Turen gik hjem til Hørning lidt over frokost-tid. Da vi kom hjem fik vi igen besøg af Carsten
og Luna, der var på vej retur til København. De holdt en times pause i Hørning før de kørte videre mod
Amager.
Nytårsaftensdag ..: Da vi er ved at pakke til besøg i Kolding dukker Carsten og Luna op i Hørning. De
er på vej til Aalborg og fejre nytår. De kører lidt et smut forbi Bjertrupvej og hilser på inden de kører
videre nord på. Amanda og Elliot får hilst på Luna en times tid inden Carsten og Luna igen begiver sig
nord på.
En times tid senere er det os der kører mod Kolding. Vi ankommer i god tid inden Dronningens
nytårstale. Der bliver serveret chips, mandler og brændte mandler og det bliver lynhurtigt tømt.
Amanda og Elliot falder hurtigt ind i noget leg med Mads Emil og Mathilde.
Aftenen forløber fint med mad, musik, dans, drinks, børnechampagne. Ved 21.00 tiden er vi ude og
fyre lidt raketter og knaldperler af. Amanda og Elliot var helt vilde med det. Senere på aften, da
klokken var 00.20 var vi igen ude og fyre af, men det var så voldsomt at Elliot ikke havde lyst til at
være ude i alt det skyderi og larm. Elliot gik ind og blev så puttet. Amanda holdt LIDT længere. Hun
var meget fokuseret på at hun ikke skulle i seng før Mathilde, så da Mathilde gik i seng, så gik Amanda
også i seng. Amanda sov først i Mads Emils seng. Da far og mor gik i seng senere, så blev Amanda lagt
ved siden af var på den dobbelte luftmadras. God aften var det og sejt af Elliot og Amanda at holde ud
til over midnat.
Amanda har i 1-2 måneder været MEGET svær at få til at tage tøj på. Hun påstår at hendes tøj
"driller". Hun er blevet meget sart med søm i strømperne og strømpebukser, der folder og mange
andre ting. Selve "ta' tøj på-processen" kan i værste tilfælde tage omkring 1 times tid. Nogle gange er
Amanda behjælpelig, men det er nærmest blevet en hovedregel at der skal råbes, skriges, grædes og
lokkes og snakkes udenom. Far og mor forsøger med forskellige initiativer for at få tøj-processen til at
gå gnidningsløst. Spændende, hvor længe kampen varer.
4. juledag var endnu en god og aktiv dag. Amanda startede med at tage med far til jule-gymnastik i
Morten Børup hallen i Skanderborg. Det var faktisk kusine Laura, der inviterede. Der var gymnastik/lege-dag i hallen. Der var alle mulige redskaber stillet op til fri afbenyttelse og der var lavet
forhindringsbane. Amanda nød at hoppe rundt og følge Laura i alt det som Laura kunne finde på. Asger
var også med, men det gjorde Amanda ikke meget notits ud af. Amanda var ca. 2 meter efter Laura
hele tiden. Ved frokosttid gik turen til Virring, hvor bedstemor havde disket op med grønlangkål, brune
kartofler og hamburgerryg + mange andre lækre ting. Det blev også til en omgang kagebord og dans
rundt om juletræet i løbet af eftermiddagen. Asger var HELT væk i sin nye Nintendo. Elliot farede rundt
og provokerede både Laura og Amanda, når han ikke spillede "Prince of Persia" på bedstemors gamle
computer. Han ELSKER "Prince of Persia". Ved 18.30 tiden gik turen hjem til Hørning og på hovedet i
seng. Det havde været en hård dag for både Elliot og Amanda.
3. juledag var mor og far på arbejde, mens Elliot og Amanda var i Solbjerg og blive vartet op. Det blev
bl.a. et tur til tandklinikken med mormor. Elliot var ikke så vild med det, men blev da overtalt til at gå
med ind, da han hørte at der var små gaver. PÅ vejen hilste de også Knuds hund, Otto. Amanda
besøgte Marianne og hundene og var med ude at gå en tur med de små hunde. Marianne fik også
hjælp til at vaske hundene og børste tænder på dem. Senere på dagen kom mor og far over og spiste
rester. Efterfølgende blev det til et lille spil "banko". Amanda vandt ikke, men løb alligevel med alle
præmier.
2. juledag blev det til et besøg i Stilling, hvor der var julefrokost for Odder-folkene og Gerda og os fra
Hørning. Der blev spist godter og der blev leget med Asger og Lauras julegaver. Efterfølgende blev
Amanda og Elliot kørt til Solbjerg, hvor de skulle overnatte til tirsdag, hvor far og mor skal på arbejde.
Moster Stine overnatter også i Solbjerg og kan hjælpe med at lege med og passe de to krudtugler.
1. juledag blev til den store lege-dag. Alle julegaverne blev nøje kigget an. Nogle af dem mere end
andre. Specielt meget tid gik der med Elliots parkeringshus. Den skulle først samles og dernæst stod
den centralt i gangen og hver gang Elliot eller Amanda kom forbi, så skulle der lige leges lidt med den.
Bedstemor kom forbi i 2-3 timer og var med til at kigge på legetøjet. Amanda tændte sin nye CD
afspiller og satter Rasmus Seebach på.
Amanda nåede aldrig at komme af nattøjet den dag. Herligt for hende. Elliot var dog i sit tøj. Vi fik
også set "Alvin og de frække jordegern" og vi fik også set "Far til fire" på TV. En rigtig afslapningsdag
var det.
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Juleaften foregik i Solbjerg. Der var dømt jule-hygge. Vi fire fra Hørning dukkede op ved 15.00 tiden.
Moster Stine, moster Nana, mormor og morfar havde gjort sig klar til den store aften. Vi startede med
lidt Disney-show på TV og pludselig kom julemanden ind af terrassedøren. Amanda havde luret at det
var morfar, men var god til at spille med på den. Elliot var MEGET betuttet over at Julemanden
dukkede op og delte gaver ud. Der var gaver til alle. Amanda og Elliot var SÅ glade for at få besøg af
Julemanden. Vi fik leget med gaverne 1-2 timer og så blev der serveret lækker lækker juleand med
tilbehør. Amanda fik rigtigt smag for and, så hun fik en del and, men det var lidt småt med tilbehør på
Amandas tallerken. Elliot spiste også noget and og lidt sovs. Efterfølgende var der jo den traditionelle
ris a la mande. I år var der 3 mandler i grøden. Det var utroligt heldigt at Elliot og Amanda fik hver sin
mandel, mens morfar fandt den 3. mandel.
Efter maden blev gaverne fundet frem og der var MANGE. Juletræet blev hevet ud på gulvet og vi fik
danset rundt og sunget 4-5 sange. Amanda valgte: "På loftet sidder nissen ..." og Elliot valgte: "Rudolf
med den røde tud ...". Vi sluttede af med "Nu er det jul igen ...". Klokken var ved at være 20.30 og så
gik gave-ræset igang. Amanda lagde ud med at styre gaverne. Hentede den ene efter den anden. Der
var gaver til alle. Amanda og Elliot fik gaver i lange baner og der skulle også pakkes ud og leges med
gaverne ind i mellem. Det tog sin tid at få alle gaverne pakket op. Elliot fik bl.a. nogle store biler nogle med lyde og nogle fjern-betjente. Det var et stort hit for ham. Amanda fik bl.a. et armbåndsur og
en frisør-dukke, som man kan sætte hår på. Tiden gik og klokken blev 23.00.
Amanda og Elliot var ved at være godt trætte. Det var på tide at få gaverne pakket ud i bilen og vende
næsen hjem mod Hørning. En god aften var slut og i morgen venter en total afslapningsdag, hvor vi
kan lege med alle gaverne.
Lille juleaftensdag.
Amanda og Elliot havde en rolig dag i børnehaven. Der var få børn og der blev hygget. De store børn
var blandt andet i kælderen og se film.
Far hentede i den store cykel. Vi kørte omkring Brugsen/Fakta for at købe lidt vingummi til fredagsslikken. Amanda er MEGET spændt på i morgen. Elliot er mere fokuseret på, hvad der sker nu og her.
Begge så de Nissebandens næstsidste afsnit. Spændende om julemanden kommer forbi i morgen.
22. december 2012.
Amanda og Elliot er MEGET spændte på juleaften.
Nu er det virkelig gået op for Amanda at vi er tæt på. Kalenderlyset er næsten i bund og Nissebanden i
TV er lige ved at slutte med en "happy ending".
Gaverne ER købt.
Søndag morgen havde julemanden igen været forbi. Denne gang med en blå sneskovl til Elliot og en
lyserød sneskovl til Amanda. Far er glad for at Elliot og Amanda nu kan hjælpe til med at skovle sne.
Skovlene blev allerede taget i brug kl. 7.20, hvor de blev slæbt/skrabet rundt i stue og soveværelse.
Mor kunne ikke få lov til at ligge og snue længere. Der blev spontant sunget ...: "Sådan går vi rundt
om juletræet lidt, tidligt søndag morgen!". Ellliot havde på forunderlig vis opfundet den sang til
lejligheden.
Tidligt på formiddagen kørte vi til Aalborg for at besøge William og Calvin og deres forældre. Det var en
god dag. William og Amanda fandt sammen i samme sekund vi ankom. Der var gang i den fra ca.
12.00 til 19.20 - fuld fart på. Hold da op! Elliot og Calvin kom først rigtigt ind på hinanden, da de begge
havde sovet til middag. Det gik bedre og bedre. Elliot synes at Calvin havde SÅ meget spændende
legetøj, så Elliot var meget ked af at skulle sige farvel til alt det fine legetøj, da klokken var 19.20.
Elliot var frisk hele vejen hjem til Hørning. Han havde nogle krav til dyne, jakke, bolsjer, bussemænd,
musik, snotpapir, skraldespand, støvler osv. I mens sov Amanda hele vejen hjem. Hun havde tydeligvis
haft en god og hård dag i Aalborg.
Lørdag var vi i Solbjerg for at købe et juletræ hjem til. Amanda og Elliot hjalp til med at finde et
passende træ. Senere på dagen blev det sat indenfor og så gik de igang med at pynte juletræet. Hold
da op, hvor er det flot nu.
Fredag var der afskeds-reception for Helle i Oasen. Elliot og Amanda havde en lille gave med til Helle,
som blev meget glad for den.
Onsdag var det tid til sidste gymnastik inden jul. Amanda har talt om at hun ikke var så vild med
gymnastik mere. Det går dog fint, når hun er i hallen, men før og efter gymnastik er hun meget
insisterende på at hun ikke gider mere. Vi håber at juleferien fra gymnastikken kan få hende på andre
tanker.
Hun er ellers blevet HELT vild med at stå på hoved her hjemme. Hun øver dagligt.
Tirsdag var der tid til Amandas optræden i Lucia-optoget i børnehaven. Det var en fin fin opvisning.
Mange forældre var mødt op til kaffe og kage i børnehaven. Flot optog var det - Amanda har fået mod
på det. Hun spurgte efterfølgende Anette (pædagog) om de ikke kunne gå mere Lucia optog. Anette
henviste til at man kunne komme med i kirkekoret og så være med i det årlige Lucia-optog.
Elliot overværede også Amandas optræden - han havde ikke sovet til middag i dag, idet han bare lå og
sang i krybben. Det var der ingen grund til, synes Heidi og de andre pædagoger, så Elliot blev "hevet"
op af krybben og havde ikke sovet. Alle var lidt spændt på hvordan han ville klare resten af dagen. Han
gjorde det forbavsende godt, idet han først kl. 19.45 under Nissebanden begyndte at brokke sig over at
han var lidt træt og øjnene kløede. Han sover med det samme, da han blev lagt 20.07.
Lørdag var vi til åbent hus i Hørning Mølle. Der var rundvisning af den nuværende ejer og så var der
også besøg af julemanden. Helt oppe på loftet bor Mølle-nissen og han havde pakket nogle af gaverne,
som lå klar til afsendelse helt oppe på loftet. Vi fik historien om at den oprindelige mølle er fra
1850'erne og har været fungerende frem til 1972, hvor den brændte ned. Den mølle, der står på det
oprindelige fundament er faktisk en mølle, der er blevet flyttet fra Helgenæs til Hørning i 1975. Siden
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har den fungeret som Hørnings vartegn.
Efter besøget i møllen stødte vi ind i mormor i Brugsen. Hun var på udkig efter julegaver. Hun havde
lige troet at hun ubemærket kunne gå ind i Brugsen uden at vi så hende, men NEJ.
Da Elliot senere på lørdag sov til middag fik Amanda besøg af Louisa, som kom forbi 2-3 timer og fik
leget med Amanda. Det var dejligt for Amanda. Hun kedede sig faktisk indtil Louisa kom.
Fredag blev Elliot og Amanda hentet i børnehaven af bedstemor, som var "stand in" fordi mor og far
begge arbejdede sent. Mor var endda til julefrokost på sit arbejde. Bedstemor blev i Hørning til spisning
og senere så vi også "Nissebanden" sammen med bedstemor.
Elliot har for tiden stor interesse i at lave "bane". Han samler stole, skamler og andet, hvor han så kan
lege en form for "Jorden er giftig". Når han så slutter på den sidste skammel eller stol, så skal der
hoppes ned på gulvet og så kører den forfra. Der bliver lavet "bane" morgen og aften. Mor og far
rydder fint op efterfølgende.
For tiden har Amanda meget svært ved at få sit tøj til at sidde rigtigt. Hver morgen er der stor fare for
at det hele ender med skrig og skrål, når strømpebukserne driller og ikke sidder rigtigt. Det tager hårdt
på Amanda og det påvirker humøret hos Elliot, mor og far. Vi prøver at klare situationen ved at
belønne Amanda med et klistermærke, hver gang hun klarer sin påklædning uden bøvl. For hver 5.
klistermærke er der en pakke tyggegummi. Det kunne godt tyde på at Amanda spiller med på denne
ordning og på den måde forhåbentlig får startet dagen på en god måde.
Søndag morgen vågnede Elliot og Amanda til adventsgaver. Amanda fik en CD med MGP 2011
sangene. Elliot fik et fint puslespil med Cars motiv.
Søndag var Elliot og Amanda med mormor og morfar inde i Århus til HK's juletræs-fest. De mødtes
med Inge, Aage, Mille Mai og Mathilde. Det blev til nogle timers hygge inden Elliot og Amanda igen var
hjemme i Hørning igen. Amanda fik leget og snakket en del med Mille Mai. Amanda kom i øvrigt hjem
med en stor bamse i form af en Orangutang på 50-60 cm, mens Elliot kom hjem med en fin traktor
med forskellig tilbehør i form af ballepresser og ladvogn m.m.
Søndag aften var det 4. afsnit af Nissebanden, som skulle ses. Amanda følger MEGET med i historien.
Elliot er bare interesseret i at se julemanden, som en gang i mellem kommer til syne i nogle af
scenerne.
Lørdag 3. december 2011. Vi smuttede en tur ind til Århus for bl.a. at bytte Amandas nye flyverdragt,
som gået lidt i stykker. Vi gik lidt rundt på Strøget og var inde i blandt andet Salling og Magasin. I
Salling mødte vi julemanden og hilste på ham. Han talte venligt til Amanda og Elliot. Han gav også en
slikkepind. Amanda var meget fokuseret på at høre og tale med julemanden. Elliot var mere
tilbageholden. Han virkede en smule bange og meget mut.
Inden vi tog hjem til Hørning var vi på restaurant Rivas og få frokost-buffet. Vi spiste os mætte for
rimelige penge og så gik turen hjem til Hørning.
Elliot er for alvor færdig med at bruge sut. Han savner den ikke. Han smed sutten i forbindelse med at
han havde skoldkopper og nu er den glemt og borte.
Elliot har lagt mærke til at far har siddet og leget med/scannet QR koder fra avisen eller andre steder.
Hver gang Elliot ser en QR kode, så er han på vagt og gør opmærksom på at der er en kode i
nærheden. F.eks. da vi var i Brugsen mandag eftermiddag. Han stoppede op foran et stort skilt, hvor
der var påtrykt en QR kode. Han gjorde højlydt opmærksom på at der var en kode, der kunne scannes.
Fredag blev Elliot og Amanda hentet af moster Stine, mormor og morfar i børnehaven/vuggestuen. Far
og mor var taget på weekendtur til Bremen - de kom først hjem søndag eftermiddag.
Elliot og Amanda havde en forrygende weekend. Fredag eftermiddag var der juleoptog i Århus, hvor
julemanden meldte sin ankomst med musik og optog ned gennem strøget. Faster Inge og onkel Aage
havde taget Mille Maj, Mathilde og Bertram med. Moster Stine, moster Nana og onkel Per var også
med. Et par hyggelige timer blev slået ihjel der. Senere var der risengrød i Solbjerg. Amanda fik lov til
at blive længe oppe og se "Vild med dans" finalen, hvor Silas og Sofie vandt. Lørdag og søndag gik
med diverse spil og leg. Amanda nød at moster Stine var hjemme fra København. Søndag sent på
eftermiddagen dukkede mor og far op. De fik de sidste lune æbleskiver og noget lækkert gløgg,
hvorefter der blev disket op med flæskesteg. Amanda og Elliot viste sig fra deres kræsne side. De var
ikke så vilde med kartofler og flæskesteg. Mor og far nød at være hjemme og få ordentlig mad igen.
Klokken var omkring 20.00, da turen gik hjem til Hørning - en ny uge starter mandag. Da vi kom hjem
til Hørning viste det sig at nisserne (julepynten) var dukket op og så var der gang i Amanda og Elliot.
De farede rundt i huset og råbet "Jamen, altså!", hver gang de så en nisse. Der var mange nisser. Elliot
var til at starte med lidt utryg ved den store nisse i sin gyngestol på gulvet i stuen. Han gik forsigtigt
hen til ham og daskede til ham. Det endte dog med at Elliot blev meget fortrolig med nissen, idet Elliot
gav ham en godnat-krammer inden Elliot gik i seng.
Torsdag var der inviteret til fernisering i børnehaven. Storbørns-gruppen har lavet opgaver med
temaet: "Min familie". Der var full body tegninger og der var besvarelser, som f.eks. Mine bedste
venner, Min livret, Min adresse, Min alder, Antal sprog. Det var rigtigt flot. Amanda var meget glad for
at vise det frem - det var dog en meget medvirkende faktor at der blev serveret saftevand og
hjemmelavede småkager. Det var rigtigt stort for Amanda. Og også for mor og far.
Onsdag: Elliot har stadig ikke været i vuggestue - han døjer stadig med skoldkopper. Han har været
ude hos bedstemor mandag, tirsdag og onsdag. Der er blevet spillet klaver, spillet computer og lagt
puslespil i lange baner. Det har været rigtigt dejligt for Elliot at være i Virring. Han nyder det og han
gider faktisk ikke med hjem, når mor kommer og henter.
Han er i øvrigt begyndt at afvise at bruge sut. De sidste par aftener er han blevet puttet uden sut. Det
virker ikke som om han savner den særligt meget.
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Da Elliot kom hjem onsdag lå der en fin pakke fra moster Stine. Der var et fint puslespil og noget
lækker chokolade, som blev delt med Amanda. Elliot nød sin chokolade og var meget optaget af sit nye
puslespil. Tak, moster Stine.
Tirsdag blev Amanda hentet i børnehaven af Louisa og hendes mor. Så var der dømt legetid hos Louisa
indtil mor og far kom hjem fra arbejde. Fin aftale med Louisa.
Så blev det endelig weekend. Det har været en hård uge med Elliots trælse skoldkopper. Fredag
eftermiddag havde han stadig mange skoldkopper, men det er som om den værste ømhed og kløe er
forbi.
Fredagen blev til nogle timer hos mormor, mens mor og far var på arbejde og Amanda var i børnehave.
Fredag aften fik Amanda lov til at se Vild med dans. Favoritterne Sophie og Silas røg videre til finalen
sammen med Patrick og Claudia. Tommy Kenter og Marianne røg ud.
Torsdag var det bedstemor, der passede Elliot. Der blev blandt andet leget med LEGO og spillet på
computer. Elliot elsker at spille "Prince of Persia" på bedstemors gamle Mac.
Onsdag er ved at gå på hæld. I dag har Elliot indtil videre haft sin værste skold-koppe-dag. Det er
svært at forestille sig at det kan blive værre. Han har skoldkopper i ører, næse, hænder, fødder og
mange andre steder. Han er virkelig træt af det. Nogle af dem er ømme, mens andre klør. Han vil
gerne have dem "af", men det eneste vi kan gøre er at smøre det med noget creme. Det gider han dog
ikke, så der er et værre skrig og skrål, når han skal have creme på.
Amanda havde en forrygende dag til gymnastik. Hun har jo været fraværende de sidste to gange, men
i dag var hun med på 100%. Hun havde glædet sig og var også helt oppe og køre over en god
gymnastiktime, da hun blev hentet i hallen kl. 18.00. Herligt!
Mandag var første børnehave-dag for Amanda i 12 dage.
Ved 13.00 tiden ringede Laura fra vuggestuen og bad far om at hente Elliot, idet han havde fået
skoldkopper. Elliot kom med hjem. Han er ikke pivet eller noget. Han har bare fået nogle få
skoldkopper. Spændende hvad det udvikler sig til.
Lørdag (12.11.2011) var der komsammen i Østbirk, hvor vi fra Hørning mødte op og dem fra Tranbjerg
mødte op. Der var disket op til en traditionel julefrokost med alt hvad der hører til. Karina og Casper
havde dækket op og gjort klar til en fornøjelig dag i Østbirk. Amanda og Eline fandt hurtigt sammen og
havde en god dag sammen. Det blev ligefrem så godt at Eline og Amanda legede doktor og numseleg
på en og samme tid. Amanda var meget åben overfor, hvad legen gik ud på, mens Eline var lidt mere
hemmelighedsfuld.
Elliot brugte lige lidt tid til at tø op, men da han først fik tøet op, så fandt han sammen med Sofia fra
Tranbjerg. De to havde nogle rigtigt gode timer sammen, hvor de hoppede og løb om kap. De fik
adskillige gange råbt: "En, to, tre NUUU!" og så blev der løbet og hoppet op i den store sækkestol. Det
var til stor morskab for de voksne. Emil (Tranbjerg) og Frederik (Østbirk) legede også sammen, mens
lille Emil (Østbirk) mere var sådan rundt over det hele og gik lidt i vejen her og der. Han er lige
begyndt at gå, så han var nogle gange på lidt usikker grund og måtte lade sig falde og kravle lidt indtil
han igen fik mod på at rejse sig.
Lørdag aften kl. 22.00 gik turen hjem til Hørning. Amanda og Elliot havde haft en lang og god dag.
Begge nåede at falde i søvn på vejen hjem fra Østbirk. De var begge puttet og sov kl. 22.30.
Torsdag og fredag blev også sygedage for Amanda. Torsdag blev hun igen passet hos bedstemor.
Fredag var det kusine Line, der fik æren af at passe Amanda. Amanda blev afleveret inde hos Line på
Silkeborgvej i Århus. Line og Amanda var en tur i biffen og se "Smølferne" i 3D i Cinemaxx, Bruuns
Galleri. De hyggede sig med popcorn og cola. Det var en rigtig god sygedag. Amanda gider slet ikke
komme i børnehave igen. Hun vil hellere have fri og lege med mormor, bedstemor eller kusine Line.
Elliot har været i vuggestuen og han er stadig uberørt af skoldkopper.
Tirsdag d. 8. november - Amanda er stadig ikke kommet over sine skoldkopper og tager onsdag endnu
en dag "hjemme" fra børnehaven. Fredag var det mormor, der hjalp til, mens mor og far var på
arbejde. Mandag, tirsdag og i morgen har bedstemor hjulpet med at passe Amanda. Elliot har endnu
ikke ladet sig mærke af skoldkopper, men mon ikke det kommer en af dagene.
I dag har Amanda været med bedstemor hos Maul biler og få sat vinterdæk på. Der var en del andre
gøremål, der skulle overstås. Over middag blev det til et besøg på rideskole i nærheden af
Skanderborg. Det var en vældig oplevelse for Amanda, der fik lov til at hjælpe med at strigle en hest
og i øvrigt klappe en række heste.
Lørdag havde vi en tur til City Vest, som blandt andet udmøntede sig i en ny vinterjakke til Elliot.
Efterfølgende blev det til en lille menu på Restaurant Rasmus Klump. Det er en rigtig børnevenlig
restaurant. Elliot og Amanda nyder at være på besøg der.
Onsdag, d. 2. november 2011: Elliot satte sig for første gang velvilligt på toilettet. Det kunne tyde på
at han nu siger "farvel" til potten og i stedet fremover vil bruge toilettet. Nu bliver de næste dage lidt
spændende.
Amanda er stadig ikke på toppen. Hendes skoldkopper ser ser ud til at være toppet. Hun har godt nok
fået mange. Hun har selv været ved at tælle, men giver lidt op, idet der er maaaange. Det er ikke helt
ved siden af at sige ca. 100 skoldkopper. Hun føler sig i perioder meget generet af det. Det klør noget
så grusomt.
Tirsdag: Da Amanda kom hjem fra børnehaven idag var hun lidt hængeøret. Det viste sig hurtigt at der
var tale om skoldkopper. Der har været skoldkopper i børnehaven i de sidste par dage og nu er det
altså Amandas tur til at få dem. Hun var både glad for at få skoldkopper, men også lidt bange for det.
Hun var glad fordi, nu havde hun endelig fået det som nogle de andre børn i børnehaven har talt om.
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Bange fordi hun ikke ved hvad hun skal gøre ved det.
Elliot lader til at være frisk - endnu ingen tegn på skoldkopper der.
Søndag blev det til en smuttur til Solbjerg og besøge mormor og morfar et par timer. Urene er jo
blevet stillet en time tilbage i dag, så alting virker lidt mærkeligt, idet man står op tidligere end man
egentlig ville, men alligevel til samme tid - meget kryptisk, men Elliot og Amandas indre ur sagde "op
nu", da klokken var 6.00. Og sådan har den famøse time forskubbet spisetider og middagslure i løbet
af hele dagen. I øvrigt står havemøblerne stadig udenfor. De skal snart ind i skuret.
Da Solbjerg-turen var overstået og Elliot kom hjem og blev puttet i barnevognen, da havde Amanda en
lege-aftale med Louisa fra nummer 19. Louisa kom over og legede med Amanda og var her fra ca.
14.15 til 17.30. De havde det rigtigt sjovt sammen. Amanda var nogle gange lige ved at kamme over.
Hun kører i højeste gear og kan ind i mellem godt var lidt til var for sig selv og andre, når tempoet når
max. og man skal tjekke, hvordan man f.eks. nemmest kommer ned fra sin høje seng. Uha, det kunne
da nemt være gået galt, tænker faderen.
Lørdag var der fødselsdagsfest i Stilling. Sofie blev 37 år og der var gæster fra både Odder, Virring,
Skanderborg, Højbjerg og Hørning. Amanda finder hurtigt ind i noget leg med Laura og Marie. Elliot har
siden han vågnede i morges talt om at han skulle lege med Laura, men det blev i stedet Asger, Jeppe
og bedstemor han legede med. Elliot fandt nogle gode stykker legetøj på Asgers værelse. I det hele
taget, så har Asger en masse spændende legetøj, hvis man spørger Elliot.
Vi havde en god dag i Stilling med god mad og leg. Elliot spillede lidt op til noget sjov og ballade ved at
gå rundt og lave sjove fagter, mens han "provokerede" det voksne ved at kilde og slå dem lidt. Elliot
nåede at blive meget fortrolig med Søren fra Odder.
Onsdag var det igen gymnastik tid efter, der var efterårsferie i sidste uge. Amanda nød igen at være
afsted. Hun er helt vild med at komme afsted og når hun ser Nynne, som også dukkede op i onsdags,
så var hun helt oppe og ringe.
Mens Amanda var til gymnastik var Elliot og far en tur i Skanderborg og aflevere en nøgle til farfars
gamle vicevært. Elliot nød tydeligvis at være på tur med far alene. Han sad bag i bilen og sang blandt
andet "Hjulene på bussen ...".
Mandag kom far hjem fra en firma-tur til Herlev. Her var far lige kort inde og besøge Jette og Steen.
Jette pakkede 2 poser med pebernødder og andet godt til Elliot og Amanda.
Søndag kom mormor og morfar hjem fra Kreta. De kiggede lige over til Hørning til noget let aftensmad
og fik hilst på Amanda og Elliot. Amanda havde savnet mormor og morfar, mens de havde været væk.
Mormor og morfar havde nogle fine gaver med hjem til Elliot og Amanda. Bl.a. en lille smart pung til
begge.
Lørdag eftermiddag/aften havde vi besøg af moster Nana og Per. Amanda og Elliot havde glædet sig
hele dagen. Det blev til 2-3 timers hygge, hvor der blev spillet Nintendo og vendespil med mere.
Amanda vandt 23-4 over Nana i vendespil. Det gik lidt for sent op for Nana at man skal tage sig
sammen, når man spiller med Amanda. Nana hjalp far med at putte Amanda, mens mor puttede Elliot.
Fredag var der også dømt efterårsferie. Der blev tid til at lave et græskar-hoved.
Det er jo Amandas yndlingsdag, idet der både var "Vild med dans" og slik-aften. Herligt.
Torsdag 20. oktober var en begivenhedsrig dag. Elliot, Amanda og mor havde efterårsferie. Turen gik
først ind til børnekulissen i Åbyhøj, hvor der var lavet en indedørs aktivitetsplads med rutsjebane,
traktor og andet. Efterfølgende blev det til en tur på Restaurant Rasmus Klump i Storcenter Nord,
hvorefter turen gik hjem til Hørning, hvor Elliot fik sin middagslur. Senere på eftermiddagen var vi lige
kort nede ved Hørning bibliotek, hvor der var brandbils-opvisning. To brandbiler var kørt frem og de
kunne kigges på og der var også mulighed for at sætte sig op på førersædet og lege chauffør. Der var
også opvisning i en redningsaktion, men det nåede vi lige nøjagtigt ikke.
Efter kig på brandbiler kørte vi ind og besøgte Lone, der er flyttet i ny lejlighed på Skovvangsvej i
Århus. Vi hjalp med at pakke lidt ud og vi fik lidt kage og rigtig god kylling til aftensmad. Amanda hjalp
med at lave kylling, så hun var rigtigt meget motiveret for at spise det hun selv havde lavet. Amanda
spiste 2 store stykker kyllingelår.
Elliot og Amanda fik i øvrigt leget en del i Lones lejlighed. Der blev leget hule med Lones møbler og
tæpper.
Det var desuden den dag, hvor Gaddafi blev dræbt i Libyen.
Onsdag i uge 42. Amanda er blevet en mere og mere skrap "dame", der gerne vil bestemme og have
sidste ord. Far og mor får tit at vide at nu må de holde op og høre efter. Typisk kan det komme et
udbrud, hvor hun siger: "Hvor mange gange skal jeg sige det? Nu har jeg sagt det 5 gange".
Lørdag blev til en tur til Skanderborg for at kigge på vinterstøvler. Senere besøgte vi farfar i hans nye
bolig på Kildevej. Vi var der et par timer inden vi igen tog hjemad. Amanda blev utilpas hen på
eftermiddagen. Hun havde 39,4 i feber, da hun blev lagt i seng ved 19.00 tiden. Håber hun er frisk til i
morgen, når der dukker forsinkede fødselsdagsgæster op fra Stilling.
Fredag efter børnehaven gik turen til Solbjerg, hvor der blev disket op med aftensmad og hygge. Vi
skulle lige sige farvel og god tur til mormor og morfar, der drager afsted til Kreta en uges tid. "Vi
kommer til at savne dem", siger Amanda.
Torsdag var Elliot igen i vuggestuen. Han er frisk igen. Lidt hoste, mens ellers på toppen.
Far vandt 16-11 over Amanda i vendespil i aften. Man skal virkelig være vaks for at vinde over
Amanda. Amanda har et rigtigt godt blik for spillet og er god til at huske placeringer. Det nytter ikke
noget, hvis far sidder og snakker lidt med med mor og holder øje med sms og hvad der ellers kan
forstyrre spillet. Der skal være fuld fokus. Dermed har Amanda vundet 4 ud af 5 gange.
Amanda fortalte over aftensmaden at hun og Malthe i dag har kysset på munden 9 gange ovre ved

63 af 98

·
·
·

·
·

·

·

·
·
·

·

·

·

·

·

hegnet i børnehaven. Der var ikke nogen, der så det. De har sågar aftalt at de igen skal kysse en
anden dag.
Elliot har være sløj et par dage. Han har haft fri fra vuggestuen både tirsdag og onsdag. Han har haft
høj feber hver aften og været træt og utilpas. Det er dog som om at onsdag eftermiddag - der går det
lidt bedre.
Far og Amanda sidder og spiller vendespil. Der er ingen der snyder - vi spiller efter reglerne. Amanda
er uhyggelig god til det eller også er far utroligt dårlig til det. Ud af tre spil, da vinder Amanda tre
gange. Man skal altså være skarp for at vinde over Amanda.
Søndag d. 9. oktober:
Mens far var på herretur i Kolding, så var Elliot og Amanda med mor på AROS i Aarhus. Amanda og
Elliot har fået nogle sanser udfordret og set nogle iøjnefaldende ting. Elliot var meget betaget af "Boy",
mens Amanda var meget imponeret over at gå rundt inde i "Regnbuen" oppe på taget af AROS.
Lørdag var Amanda og far på besøg hos farfar i hans nye lejlighed i Højvangen i Skanderborg. Amanda
hjalp med at sætte fjernsyn op og rydde lidt op undervejs. Amanda var meget motiveret, idet der var
belønning i form af Ice Tea.
Søndag var far afsted hele dagen og hjælpe farfar med at flytte til Kildevej i Skanderborg. Mens far var
afsted havde Amanda besøg af Nynne, er blev og legede i nogle timer inden hun igen blev hentet af sin
mor. Mormor og morfar dukkede op søndag eftermiddag og hjalp med at gøre den høje seng færdig.
De spiste med til aften og hjalp med at putte Elliot og Amanda. En travl weekend er slut.
Lørdag fik vi besøg af Gry og hendes far og mor fra Skanderborg. Gry er blevet 14 måneder gammel
efterhånden og hun går rundt og har travlt med at pille ved alting. Det ene øjeblik var hun inde på
Amandas værelse og rode med noget legetøj - det andet øjeblik var det på Elliots værelse. Amanda fik
hurtigt sit passe-på-gen i brug. Amanda elsker at passe på mindre børn og være den store
hjælpsomme pige. Gry fik hurtigt en fornemmelse af det, så hun søgte også hen, hvor Amanda var.
Amanda havde hjulpet far og mor med at bygge den store seng, så det var lidt spændende at komme i
seng lørdag aften. Da sengehesten endnu ikke var på plads, så blev det dog til en nat på madrassen
UNDER sengen.
Torsdag var Elliot og Amanda med vuggestuen/børnehaven i legeland i Aarhus.
Det var første gang for Elliot og han havde en forrygende tur. Bare det at køre frem og tilbage i bus var
en stor oplevelse. Det blev lidt sent inden de kom hjem fra legeland, så der var ikke meget tid til at
sove til middag for Elliot vedkommende. Han var MEGET træt torsdag aften og det var Amanda faktisk
også.
Onsdag var igen gymnastik-dag for Amanda. Hun lærer hele tiden nyt og er meget energisk. Igen var
hun næsten selv afsted til gymnastik. Elliot, mor og far afleverede Amanda i gymnastiksalen og far
hentede Amanda en time senere. Hun er meget stolt over at være afsted selv.
Søndag kom Elliot og Amanda hjem til Hørning igen. De havde mormors hjemmelavede knækbrød med
hjem til far. Det var da nogle lækre knækbrød, som både Elliot, Amanda og far nød.
Elliot og far var i byggemarkedet og købe en ny postkasse. Elliot havde meget sjov ud af at løbe rundt i
10-4 og kigge på postkasser. Han var også meget opmærksom på at ekspedienten kom og hjalp med
at finde en postkasse. Han løb rundt efter hende og var sågar på vej ud på lageret for at finde hende.
Han fik også råbt efter hende, da hun var for længe væk på lageret. Han stod og råbte:"Pige!" Det var
dog far, der opfordrede - bare sådan lidt for sjov - og sjovt var det.
Efter turen i byggemarkedet tog Elliot og Amanda afsted til Solbjerg. De skulle have en overnatning i
Solbjerg. Der var også besøg af moster Nana, så der var mulighed for at lege med både mormor,
morfar og moster Nana.
Mor og far var til bryllup hos Camilla og Tom i Beder.
Amanda havde igen en god gymnastik-dag og fik lært nogle nye tricks. Spændende, hvornår hun laver
flik flak hen over gulvet i gangen.
Elliot synes i aften at det var rigtigt sjovt at gå og slukke lyset og sige: "Det er mørkt, kan ikke se
noget!". Det gik der ca. 20 minutter med inden han blev puttet i seng.
Elliot er begyndt at synge rigtig mange børnesange, når han går rundt hjemme på Bjertrupvej. Her til
aften sad han ved spisebordet og sang "Hjulene på bussen" - han kunne flere vers. "Dørene, åbner og
lukker", "Sure frøken Madsen siger Hold så op", "Babyerne siger vrææææ, vræææææ, vrææææ"
osv.
Mandag havde Amanda fri fra børnehave. Hun skulle på tur med moster Stine til Aarhus og besøge
"Build a bear". Amanda fik valgt en meget flot kanin-bamse, som hedder "Marie". Den har fået både
lyd indbygget og et fint sæt tøj på. Amanda havde en rigtig god tur til Aarhus med moster Stine. Der
blev kørt med bus ind og tog ud af Aarhus. Amanda elskede det.
Stine og Amanda hentede Elliot i vuggestuen mandag eftermiddag.
Søndag d. 18. september 2011 - Amanda blev 5 år og havde en god dag hjemme i Hørning med gaver,
gæster, kage, kakao, boller, chips, cola, unghanebryst og is.
Amanda fik nogle rigtigt gode gaver, som hun havde ønsket sig. En lyserød guitar af Elliot. Rulleskøjter
og beskyttelse der til af Nana og Per. Nintendo og spil af mormor og morfar. Cykelhjelm af bedstemor
og farfar. En tur i Build a Bear med moster Stine. En høj seng og en smart taske af mor og far. Ene
gode lækre gaver, som hun kastede sig over straks. Rulleskøjter, cykelhjelm og Nintendo blev taget i
brug med det samme.
Torsdag d. 15. september 2011:
Amanda og Elliot var med nede i Hørninghallen og stemme ved folketingsvalget.
Helle Thorning Schmidt bliver ny statsminister.
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Onsdag var det tredje gang at Amanda skulle til gymnastik i denne sæson. Denne gang havde vi aftalt
at far ikke er til stede i hallen i hele timen. Amanda skulle have lov til selv at være til gymnastik.
Aftalen var at hvis hun skulle tisse eller have noget at drikke, så måtte hun selv klare det. Det gjorde
hun. Far kom tilbage til hallen, da der manglede 5 minutter af timen og mødte en smilende Amanda,
der selv havde været ude at tisse og drikke uden hjælp fra voksne.
På gymnastikholdet var de ved at øve at stå på hovedet. Amanda lærer nyt hele tiden.
Elliot er begyndt at synge sange hjemme på Bjertrupvej, som han har sunget i børnehaven. Han kan
godt gå og nynne/synge: "Kastaniemand", "Bjørnen sover" og "Gravkoen kommer".
Når Amanda går og synger Queen sangen "We will rock you", så forsøger Elliot at gentage. Det varer
ikke længe før han og Amanda kan synge "We are the champions".
Tirsdag formiddag havde Amanda besøg af "Storbørns-gruppen" fra børnehaven til fejring af 5 års
fødselsdag. Der var gang i den på Bjertrupvej. Elliot var blevet sendt i vuggestue, mens der var besøg,
så han oplevede ikke at alle Amandas drengevenner endevendte Elliots værelse og prøvede alverdens
ting.
Der var besøg af Victor, Linus, Malthe, Noah, Nynne, Signe, Rasmus, Stefan og August. Der blev
serveret pizzasnegle, pølsehorn, grøntsags-spyd og "gør-det-selv"-lagkage!! Det var stor succes!
Da gæsterne var gået og Elliot var kommet hjem og havde sovet, da gik turen i kirken, hvor der var
børnegudstjeneste og spaghetti - det kalder det "Gud og spaghetti". Amanda nyder det og Elliot havde
også en god tur i kirken. Specielt den gode spaghetti bliver der lagt stor vægt på.
Mandag aften kunne Amanda næsten ikke falde i søvn. Hun glæder sig rigtig meget til tirsdag
formiddag, hvor hun får 10-12 gæster fra storbørns-gruppen til 5 års fødselsdag. Det bliver SÅ
spændende.
Også spændende om Elliot slipper HELT af med sin feber.
Mandag aften var feberen på 37,8 og Elliot virkede glad og tilfreds. Noget tyder på at han nøjes med at
have 1 sygedag i denne omgang.
Søndag var vi et smut inde i Århus hos Lars, Gitte og Bastian. Vi hilste for første gang på Bastian, som
i dag er 3 uger gammel. Han er godt nok lille. Han er bare interesseret i at sove og drikke mælk.
Vi havde en lille gave med til ham, som han måske kan få lejlighed til at bruge, når han bliver nogle
uger ældre - en lille bamse, der kan spille en melodi.
Elliot og Amanda løb rundt i haven (kolonihaven) og fandt vinbjerg-snegle og blommer. Vi fik lov til at
spise nogle få blommer. Elliot fik et par stykker og Amanda fik en håndfuld. Da vi kom hjem fra
kolonihaven var Elliot ikke helt på toppen. Han var noget træt og han havde feber. Han fik taget sin
temperatur (39,5) og blev puttet tidligt. Amanda var god til at hjælpe med at rydde op efter
aftensmaden og hjælpe med at få puttet Elliot og redt seng m.v.
Lørdag var vi en tur inde i Aarhus og ose lidt rundt på Strøget. Vi hilste på flere folketingskandidater. Vi
hilste blandt andre på Johanne Schmidt Nielsen, Lykke Friis og Tom Bencke. V spiste frokost på
Jensens Bøfhus. Elliot var ved at gå over gevind, da vi ventede på maden i 45 minutter. Han sagde
flere gange: "Hvor er mad henne?" Da vi endeligt fik maden serveret blev han i forrygende humør igen.
Amanda drak vildt meget mælk fredag til aftensmad. Mor var noget forbavset over at Amanda kunne
drikke næsten en hel liter mælk. Da far natten til lørdag skulle op og hjælpe Amanda med at tisse, så
skulle far lige have historien om alt det mælk. Amanda ville gerne fortælle far at hun havde drukket "et
kilo mælk" til aftensmaden.
den anden aften.
Amanda glæder sig til hun bliver 5 år. Hun spørger hver dag, hvor mange dage der er tilbage inden
hun bliver 5.
Amanda var igen til gymnastik og hun gør allerede store fremskridt. Hun er meget glad for at være
afsted og havde også i dag godt humør med hjem fra gymnastikken.
Elliot bad for første gang om at komme på potten og kort efter han havde sat sig, så var der en
stinkende gevinst på bunden af potten.
Tirsdag eftermiddag/aften var bedstemor på besøg og hjalp med at putte børn. Efterfølgende blev hun
lige en times tid og så fodboldlandskamp mellem Danmark og Norge. Danmark vandt 2-0 med to flotte
mål af Nicklas Bendtner.
Elliot er stadig meget far-dreng. Elliots faste kommentar, når far er ude af syne:"Hvor er gar
henne?".
Elliot er også meget fokuseret på at vide om far skal ud og køre i bil eller han skal arbejde hjemme fra,
så han spørger hver morgen: "Gar hjemme?"
Mandag efter børnehaven var det tid til bad. Amanda blev hjulpet i bad, men det kræver ikke meget
hjælp mere. I dag hoppede hun lige op i badekaret og stod og tog brusebad og vaskede selv hår. Det
var da dejligt at hun selv kunne tage den tørn. Spændende om det er slut med at hjælpe med hårvask.
Søndag havde vi besøg fra Tranbjerg og Østbirk. Der var gang i huset. 7 børn, der roder rundt med
legetøj ude og inde. Det var en rigtig god dag. Amanda nød at lege med Frederik, Eline og store Emil.
Elliot nød at lege med Sofia. Lille Emil kravlede rundt og gylpede, hvor han kunne komme afsted med
det. Herligt. Vejret var godt nok til at børnene kunne løbe ud og ind efter behag. Der var utroligt få
uheld, men ind i mellem skete det at nogen faldt og slog sig eller slog hovederne sammen, men ikke
værre end at det hurtigt var overstået.
Uheldigt var det at Amandas ballon fra i går gik i stykker. Det var dog Amandas egen skyld, det hun
ville prøve at sidde på den, men det kunne den ikke holde til. Øv! En lang eftermiddag var slut og
gæsterne kørte hjem ved 19.00 tiden.
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Lørdag var Amanda med moster Stine, mormor og morfar inde i Aarhus og opleve lidt festuge. Det blev
bl.a. til en is og en ballon. Amanda fik også en ballon med hjem til Elliot, som blev meget glad for sin
nye Mickey Mouse ballon. Amanda var også meget glad for sin "Pippi Langstrømpe"-heste ballon.
Fredag d. 2. september var vi til morfars fødselsdag i Solbjerg. Elliot og Amanda blev hentet i
børnehaven af morfar og moster Stine i morfars nye Skoda Superb. DEN er godt nok stor og flot.
Amanda var noget imponeret over det display, der er bag i, som viser ur og temperatur.
Mor og far dukkede op i Solbjerg senere. Der var også besøg af Nana, Per, faster Inge og onkel Aage.
Vi fik smagt noget rigtigt lækkert mad, som sikkert kan blive meget bedre, hvis han læser gaven fra
Stine og Mads - kogebogen af Jamie Oliver, der har undertitlen "Bliv en bedre kok!".
Vi havde en god aften i Solbjerg. Elliot og Amanda holdt sig vågne uden de store problemer til kl.
23.00, hvor turen gik hjem til Hørning. Klokken 23.30 sov de begge.
Elliot er MEGET far-dreng for tiden. Hans første kommentar til stort set alt er:
"Gar med?"
I dag var Amanda til gymnastik for første gang. Hun havde glædet sig i flere uger og nu var dagen
kommet. Det foregik i Højboskolens gymnastiksal. Vi kom i god tid for at finde det og finde os til rette.
Amanda havde hørt at der var 3-4 venner fra børnehaven, som også ville dukke op, men det så
umiddelbart ikke ud til at der kom nogen, så Amanda var en smule skuffet. Men så skete det - 5
minutter i 18.00 kom Victor ind af døren og så lyste Amanda op. Så var der endelig en hun kendte og 4
minutter senere dukkede Nynne også op og så gik det godt. Der blev hoppet og løbet og kravlet og
gjort ved og gymnastikken var en stor succes. Godt at Victor og Nynne dukkede op.
Elliot har efterhånden droppet af spise havregrød om morgenen. Det er ved at være nogle uger siden
han sidst har fået havregrød. Han har åbenbart fået nok af det, så nu foretrækker han tykmælk med
ymerdrys om morgenen.
Søndag var vi et kort smut i Kvickly og købe gummistøvler til Elliot. Efterfølgende blev Amanda og
Elliot afleveret i Solbjerg. De havde fået lov til at være hos mormor og morfar i nogle timer, mens mor
og far kunne nå at få ordnet lidt der hjemme i Hørning. Mormor og morfar kørte Amanda og Elliot hjem
igen senere på dagen og så blev de også til spisning og putning. Herligt!
Lørdag formiddag var vi lige ovre hos nummer 13 og se vores nyfødte nabo-pige. Hun hedder Liva.
Amanda og Julie fandt lynhurtigt ud af at lege lidt sammen inden turen igen gik hjem til nummer 15.
Julie, Nicolaj og Liva fik en lille gave fra os, som de blev glade for.
Lørdag (27. august 2011) var det også Kates 6 års fødselsdag. Vi var inviteret til kaffe og kage.
Amanda og mor havde været ude at købe en gave til Kate inden vi mødte op til kaffe og kage. Det var
rigtigt sjovt at være på besøg hos Kate. Der var mange gæster og også mange at lege med. Vi blev
også inviteret på aftensmad, så det endte med at blive en lang dag på Egevænget 3.
Torsdag blev Elliot og Amanda hentet af bedstemor i den store cykel. Far og mor kom hjem senere, så
bedstemor stod for underholdningen. Der blev cyklet, hoppet på trampolin, spist ærter og det blev også
en tur i Hørning Genbrug. Amanda kom ud med en lille bamse, Elliot fik en legetøjs-boremaskine og
bedstemor købte et puslespil med motivet af en sød hund.
Bedstemor spiste med og hjalp med at putte inden hun igen kørte hjem til Virring.
Søndag var det tid til det årlige Jensen-træf i Sejs ved Silkeborg.
Denne gang var der mødt mange op - ca. 50 deltagere. Dog var der ikke deltagelse fra Stilling, idet de
var til Odder-løb. Amanda faldt hurtigt i snak med bedstemor, Aase og Ruth. Hun var meget
snaksagelig og fik da også snakket med Ingeborg, som er den ældste af alle. Ingeborg var med til at
starte traditionen op for 50-60 år siden. I dag er hun 85 og stadig i vigør. Elliot var ikke så snaksagelig
som Amanda. Han var derimod noget genert, når der blev talt til ham. Han fik dog heller ikke meget tid
til at tø op og blive klar til snak. Elliot blev nemlig puttet i barnevognen kort efter vi havde spist den
medbragte madpakke. Da han vågnede fra sin middagslur, så gik turen hjem til Hørning igen.
I dag var også dagen, hvor Gitte og Lars fik en søn, som skal hedde Bastian. Vi må hellere huske hans
fødselsdag, 21. august 2011.
Lørdag var der ikke de store planer. Amanda startede dagen med at spørge om vi ikke skulle tage over
til mormor eller bedstemor i dag. Det droppede vi og i stedet blev det til nogle cykelture rundt i
Hørning. Amanda cyklede her der og alle vegne. Elliot er også ved at være ret ferm på sin løbecykel.
Han kan godt tage en længere tur over til bænken og hjem igen. Han er efterhånden ved at sætte lidt
fart på løbecyklen og udfordrer også sig selv ved at køre op og ned af kantsten.
Senere på dagen var Amanda lige ovre hos August og lege i et par timer. Det var nemlig så kedeligt
hjemme, idet far malede udhæng og mor bagte kage - det gad Amanda ikke, så vi måtte lægge
hovedet i blød for en kort bemærkning, inden vi fandt på at køre over til August og se om han var
hjemme. Han kedede sig tilfældigvis også, så det var jo perfekt.
Torsdag var en ganske almindelig torsdag - og dog. Naboen i nummer 13 kom hjem med en bette
nyfødt. Vi er lidt spændte på at se, hvilket køn det er. Vi skal lige have det luret inden vi køber en
gave.
Onsdag aften sad mor og far klar ved computeren for at melde Amanda til gymnastik-hold. Det foregik
via nettet og det var først til mølle princippet. Amanda fik adgang på gymnastikholdet for 5-6 årige på
Højbo-skolen og skal starte første gang d. 31. august, kl. 17-18. Det glæder hun sig til.
Svømmekarrieren bliver dermed sat på vågeblus.
Tirsdag: Amanda har været med børnehaven på "hospiteket". Far og mor vidste ikke lige, hvad
hospiteket betød, men det viste sig at der var tale om biblioteket. Det var storbørnsgruppen, der havde
været afsted der.
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Mandag kom mormor og moster Nana lige forbi til en kort bemærkning og en lille ispind. Moster Nana
blev straks involveret i en løbe-leg frem og tilbage i huset. Moster Nana var ikke så entusiastisk, som
Amanda og Elliot, men de havde det sjovt og det var glade for at se moster Nana, som de ikke havde
set i over en måned.
Søndag var der ikke de store planer. Det blev dog til en fælles cykeltur til Stilling - ud og besøge Sofie
og få et glas saft og hjem igen. Asger og Laura var også ude og køre på cykel, så dem hilste vi
på netop, da vi skulle køre igen.
Amanda cyklede hele vejen frem og tilbage fra Stilling. I alt ca. 9-10 kilometer. Det var flot klaret af
hende. Hun måtte dog have en del pauser undervejs for at holde humøret oppe. Næste gang skal vi
prøve at gennemføre med knapt så mange pauser.
Senere søndag eftermiddag havde vi besøg af kusine Laura, som kom forbi og legede med Amanda et
par timer. Det gik rigtigt fint - vi fik bl.a. lidt varm kakao og boller, så der var dømt hygge med Laura.
Lørdag var vi til Skanderborg Festival. Der var børne-musik i Blusen, som ligger udenfor
betalingsområdet. Der blev gået til den på scenen. Amanda var meget med i hvad der foregik. Elliot
knapt så meget. Amanda fik set AB/CD børnerock, som spillede mange af de gamle numre, såsom Go
gamle fru Olsen, Smoke on the water, We will rock you og Thunderstruck. Efterfølgende gik 5 MPG
deltagere på scenen og Amanda var solgt, da Kastanie kom op og sang. I øvrigt er Amanda helt vild
med 2011 vindermelodien "Du skal tro på dig selv ...". Elliot og far gik en tur, da MGP gik på, idet Elliot
skulle have 2 timers lur i sin barnevogn.
Det blev til et lille visit hos farfar inden turen igen gik hjem til Hørning.
Onsdag var der mulighed for at sove længe ovenpå sådan en cirkus-aften, som i går. Ved 10-tiden var
det tid til børnehave og vuggestue. Afhentningen stod mormor for. Hun hentede både Elliot og Amanda
med hjem fra børnehaven, idet både mor og far kom senere hjem. Det blev til lidt leg med mormor
inden hun igen tog hjem til morfar i Solbjerg.
Amanda har fundet ud af at man kan gå på nettet og finde små videoklip af alverdens ting. Hun elsker
at surfe rundt på www.youtube.com og finde videoer med temaet "Sommer Summarum". Det kan hun
få timer til at gå med. Det blev til 15 minutters surfing, mens mor lavede mad. Elliot vil gerne kigge
med.
Tirsdag var Elliot og Amanda inviteret i Cirkus Krone af bedstemor. Mor og far var også inviteret med.
Cirkus Krone lagde igen vejen forbi Virring. Elliot var med for første gang og Amanda var med for
tredje gang. Amanda havde glædet sig i flere dage og have fortalt vidt og bredt om hvad der skete i
Cirkus Krone. Hun kunne huske mange detaljer fra de forrige to gange hun havde været med. Elliot var
derimod meget spændt på, hvad der skulle ske. Da vi kom ind i teltet var det første han bemærkede at
der var "græs" på gulvet! Han hæftede sig ved de små ting. Da showet startede var Amanda MEGET
med. Hun fulgte nøje med i alle kunster og deltog også med råb og kommandoer til klovnen. Elliot var
meget tilbageholdende og så meget undrende på de mange kunster. Ind i mellem blev det lidt for
spændende og så måtte han gribe fat i fars hånd. En af de skøre dansere lagde an på bedstemor og
kaldte hende for "Sexy Mama". Bedstemor blev meget betuttet over pludselig at være i centrum og
pludselig sad danseren i bedstemors skød. Der var underholdning i 2 x 45 minutter. Vi fik investeret i
popcorn i pausen, så en ren hyggeaften i Virring. Efterfølgende var der kort visit hos bedstemor, hvor
det blev til en is og Elliot fik nattøj på. Hjem og på hovedet i seng kl. 21.30.
Søndag var igen uden planer. Vi tog alle en tur til Skanderborg og besøgte farfar. Vi havde kage med til
formiddagskaffen. Elliot og Amanda fik den medbragte madpakke og vi fik sludret lidt med farfar. Efter
besøg hos farfar var vi lige et smut nede ved Skanderborg sø og fodre ænder. Elliot og Amanda fik
smidt et helt toastbrød ud til ænderne i løbet af 10 minutter. Der er ingen fare for at de ænder går
sultne i seng, idet vi så flere venligtsindede personer med brødposer i hånden på vej til søen.
Elliot er nu for alvor begyndt at sove uden sut til sin middagslur.
Lørdag havde vi ikke de store planer. Amanda sagde fra morgenstunden at hun gerne ville ud og
overnatte hos bedstemor. Det synes mor og far ikke der var nogen grund til, men fint, hvis hun ville ud
og lege med bedstemor hele dagen. Det blev så aftalt med bedstemor at Amanda kom ud fra
formiddag og så var i Virring hele dagen. Amanda havde sin cykel med og der blev cyklet rundt i
Virring. Til grisene og rundt på de små stier i Virring. Amanda er ved at være rigtig god til at cykle.
Senere på dagen kom Elliot, mor og far også til Virring og fik sen eftermiddagskaffe og lidt let
aftensmad. Elliot havde sin løbecykel med og den fik han da benyttet til en tur til legepladsen og retur
til Skovkildeparken. Elliot er ved at være fortrolig med sin løbecykel. Det går langsomt, men sikkert og
han VIL gerne og han vil bestemt ikke have hjælp.
Efter aftensmaden i Virring fandt bedstemor sin frisør-saks frem og klippede Elliots efterhånden lange
hår. Elliot sad rigtig pænt og stille i 10-15 minutter og han fik for alvor klippet sit hår rigtigt flot.
Amanda fik studset sit pandehår, så nu er hun også fin fin igen.
Mens Amanda var alene i Virring, så var Elliot med mor og far ude og kigge på cykel til mor. Det endte
faktisk med at mor bestilte en lækker sort city-bike hos en ny cykelhandler i Skanderborg. Cyklen
bliver gjort klar til mandag og SÅ skal mor rigtigt ud og cykle. Uha, hun bliver sporty.
Søndag foregik hjemme i Hørning. Der var dømt leg i haven. Amanda fik lusket sig over til Kate og
legede med Kate og Simone hele eftermiddagen og fik i øvrigt lov til at spise med hos Kate søndag
aften. Sammen med Kate legede Amanda i soppe-bassin i haven og det blev også til en cykeltur til
legepladsen. Det var Kates storebror, David, der hjalp til med at komme til og fra legepladsen.
Elliot fik i mellemtiden lov til at låne Amandas løbecykel og nu er det mere eller mindre aftalt at det nu
er hans løbecykel. Han var først lidt afvisende, men efter lidt overtalelse blev han bidt af at køre på
løbecykel og så var det svært at få ham der fra igen. Han er stadig lidt usikker på løbecyklen, men de
1-2 timer han legede på den hjalp meget på fornemmelsen for, hvordan man bruger cyklen.
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Lørdag var den store Cirkus Summarum dag. Amanda har glædet sig i snart 2 måneder. Nu var det så
alvor. Sikke et show og sikke en dag. Vi glæder os til at Cirkus Summarum DVD 2011 udkommer, så vi
kan gense showet.
Torsdag var første dag i børnehaven/vuggestuen efter ferien. Det gik forrygende - Amanda var glad for
at komme ned og hilse på sine venner igen. Dog var flere af dem stadig på ferie. Elliot var også glad,
men ind i mellem lidt ked af det - han savnede mor og far, men dog ikke værre end Heidi og Simon
godt kunne tale Elliot glad igen.
Torsdag eftermiddag havde vi et impulsivt besøg af Line og Aase. De kom lige forbi til en kop kaffe og
en jordbær-kage. Der blev hoppet trampolin. Elliot bliver bedre og bedre til det og han ville gerne vise
Aase at han godt kunne hoppe.
Elliot er så småt ved at smide sutten. Han kan godt falde i søvn uden sut. Hvis far og mor kan komme
afsted med det, så "glemmer" de sutten, når Elliot skal sove. Hvis Elliot spørger efter den, så får han
den.
Mandag, tirsdag og onsdag gik i sommerhuset. Det var nogle rigtigt gode dage i Ebeltoft, hvor det blev
til forskellige aktiviteter. Blandt andet en tur ind og lave hjemmelavede slikkepinde. Lige noget for
Amanda.
Onsdag var det godt at komme hjem igen. Far og mor har savnet Amanda og Elliot.
Søndag gik turen til Ebeltoft - Amanda og Elliot skulle på 3 dages sommerferie hos mormor, morfar og
moster Stine i sommerhuset.
Lørdag formiddag var vi en tur i Odder svømmehal med Gry og hendes forældre.
Vi havde en god tur i svømmehallen. Amanda fik rigtig smag for den store rutsjebane. Efter ca. 10-15,
hvor far var med oppe af trappen, så fik Amanda taget mod til sig og tog hele turen selv op af
trapperne og ned af rutsjebanen. Hun er rigtig begyndt at udfordre sig selv. Hun var også med på at
hoppe i det store bassin og det viste sig at hun kunne bunde i den lave ende.
Senere på eftermiddagen tog vi til Skanderborg og besøgte Gry og hendes forældre. Der blev leget
med Gry og der blev spillet bold i haven, mens Jesper og far forsøgte at ligne nogen, der havde styr på
grillen. Amanda og Elliot nød aftensmaden. Amanda var især vild med de grillede majskolber. Amanda
og Elliot blev puttet i Skanderborg, mens de voksne skulle have en sludder i stuen. Klokken rundede
lige midnat inden vi var hjemme og putte i Hørning.
Fredag 22. juli 2011 var der INGEN planer hjemme i Hørning. Vi fik dog lov til at have bilen hjemme i
Hørning. Vi kørte mor på arbejde til kl. 9.30. Det KUNNE jo være at vi fik brug for bilen. Det fik vi dog
ikke - Malthe, Amandas gode ven fra børnehaven var på besøg på Bjertrupvej fra 11.00 til 14.30.
Amanda og Malthe fik leget en smule sammen og sammen med Elliot inden frokost. Elliot følte at han
rigtigt skulle være med og være lidt i vejen, men det gik.
Vi spiste lidt frokost sammen og så var det tid til middagslur for Elliot, mens Malthe, Amanda og far
legede biograf med film og popcorn og saftevand. Det var rigtig kedeligt regnvejr udenfor, så det var
bestemt ikke vejr til trampolin eller leg i haven. Malthe fik pludselig nok af biograf-legen og ville hjem.
Han blev hentet ca. 14.30 og Amanda fik set lidt mere biograf-film i sin sækkestol.
Hen på eftermiddagen skulle vi hente mor på jobbet, mens Andy Schleck kørte sig i den gule trøje
på Alpe d'Huez i Tour de France.

(fredagen var også den dag, hvor den sindsyge skydegale bombemand fra Norge var skyld i bomben i Oslo og
tragedien på øen Utøya i Norge, hvor omkring 70-80 mennesker omkom).

·

·

Torsdag formiddag slappede vi af i Hørning, mens mor var på arbejde.
Da mor kom hjem kørte vi til Stilling og fejrede Lauras 7 års fødselsdag. Der var også gæster fra Odder
- dog var Marie ikke med, idet hun var på gymnastik-opvisningstur Danmark rundt. Laura og Asger
passer p.t. et par søde kaniner, som er MEGET tamme. De finder sig NÆSTEN i alt. De kan god ikke
lide at blive båret på ryggen. Det fik Amanda at føle, idet en kanin fik lavet 2-3 kradsemærker på
Amandas kind. Det gjorde ikke forfærdeligt ondt, men Amanda fik et lille chok. Dog var chokket ikke så
stort at hun ikke turde prøve igen, så de kaniner har ikke ro fra torsdag ved 15.00 tiden og til kl.
21.00. Elliot havde ikke rigtigt fornemmelse af om kaninerne ville gå eller ej. Når de ikke gad gå i snor,
så trak han dem hen over græsset, som om det var det mest naturlige. Det fik vi dog sat en stopper
for ret hurtigt. Amanda var MEGET forelskede i de søde kaniner.
Laura blev fejret og børnene fik leget en del. Elliot var meget med i legen. Ind i mellem fik han hjælp af
den store Jens (nu 16 år). Elliot var i sikre hænder der.
Igen torsdag aften blev det sen sengetid for Elliot og Amanda.
Onsdag fik vi besøg af William og Calvin og deres forældre. De har sommerferie ligesom os (på nær
mor). De dukkede op til frokost og med det samme var der liv og glade dage, da William og Amanda så
hinanden. Der blev leget højlydt af de to store, mens Elliot og Calvin fulgte godt med efter 5-10
minutters optøning.
Vi spiste frokost sammen - alle var sultne. Amanda og William fik dog ikke spist meget. Alt tiden ved
bordet gik med at grine og lave sjove ansigter og fagter. Der var NÆSTEN for meget for Anette, Jørn
og far.
Efter frokost var det tid til at putte Calvin og Elliot. William, Amanda, Jørn, Anette og far gik udenfor og
legede/slappede af. William og Amanda hyggede sig på trampolinen, i legehuset og ind i mellem var de
lige en tur inde på værelset. De var her der og alle vegne. På terrassen blev der disket op med
kirsebær, vand, mælk, kiks m.v. Lige noget for Amanda og William.
Mor kom hjem fra arbejde ved 15.00 tiden og så var vi fuldtallig. Vi hyggede os i det gode vejr. Senere
på eftermiddagen fik vi tændt grillen og vi fik god grillmad og isdessert inden aalborggenserne tog
hjem med Hasseris. Tak for en god dag. Amanda og Elliot var MEGET trætte efter en begivenhedsrig
dag.
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Tirsdag tog mor igen på job og efterlod Elliot, Amanda og far hjemme i Hørning. Vi havde en aftale
med Gitte og Lars om at mødes i kolonihaven Mosevang ved Åhavevej i Viby. Elliot og Amanda havde
sæbebobler med. Gitte og Lars havde en stor kasse med legetøj og så var der ellers godbider i form af
ærter og stikkelsbær fra haven. Tiden indtil frokost gik med leg og fortærring af godbidder. Vi spiste
vores medbragte frokost og Elliot fik sovet til middag i skyggen. Amanda, Gitte, Lars og far fik lidt
"eftermiddagskaffe" i form af kaffe, saftevand og franskbrødsmadder. Vejret viste sig fra sin gode side
og tiden gik indtil mor skulle hentes på jobbet kl. 16.00. Gitte var også ved at være træt i ryggen, så
hun fik lov til at lægge sig ind på sofaen med sin store mave (hun er sat til at føde d. 12. august
2011). Amanda fik set den store mave og var noget imponeret over sådan en stor mave. Amanda fik i
øvrigt hjulpet Gitte og Lars godt på vej med nogle ideer til navne til babyen. Især, hvis det viser sig at
blive en pige. Amandas foretrukne navn er: Sandy.
Mor blev hentet på Stensagerskolen og turen gik hjem til Hørning. Amanda cykede med far til Brugsen
og handlede lidt ind til aftensmaden, mens Elliot blev hjemme hos mor og fik lidt eftermiddags-godter
inden aftensmad, bad og sengetid.
Mandag tog mor afsted på job, mens Elliot, Amanda og far tog den med ro og fik set noget Sommer
Summarum på DR1. Omkring kl. 10.00 hoppede vi på toget til Århus, hvor vi osede rundt og hyggede
os i Bruuns Galleri og på Strøget. Vi spiste lidt madpakke i Ryesgade, hvorefter Elliot blev puttet.
Amanda og far fandt ind i "Build a bear" butikken i Bruuns og så mistede far kontrol over pengepungen
og Build a Bear konceptet tog styringen. Amanda kom igennem hele møllen med udvælgelse af bamse,
lyde og navne og kom meget stolt ud af butikken med en sød bamse-hund ved navn Lise.
Lørdag og søndag blev Elliot og Amanda passet i Solbjerg, da mor og far skulle til Take That koncert i
København. Koncerten i København blev dog aflyst pga. syg Robbie Williams. Elliot og Amanda havde
et par hyggedage lørdag/søndag. Det blev bl.a. til et besøg hos Marianne (med hundene) og der var
også tid til noget DVD kiggeri. Moster Nana havde udlånt 2 DVD'ere med Snøvsen og det var fin
underholdning for både især Amanda, men også for Elliot. Mor og far dukkede op søndag til aftensmad.
Efter en god aftensmad gik turen hjem til Hørning og på hovedet i seng. Mors 3 ugers ferie er hermed
slut, mens far stadig har en uge mere.
Fredag var vi en laaang tur i Odder svømmehal. Der var store fremskridt fra Amandas side. Hun er
blevet mere modig i vandet. Prøver at dykke og svømme. Hun formåede også at prøve at dykke ned og
røre bunden med tæerne i det store bassin. Senere tog hun turen i den store vandrutsjebane sammen
med far. Det blev til ca. 10 ture inden hun prøvede rutsjebanen på egen hånd. Den rutsjebane har hun
HELT tjek på nu. Elliot prøvede også den store rutsjebane - dog sammen med far.
Torsdag d. 14. juli 2011 havde vi besøg af farfar, der kom forbi til kaffe og hjemmelavede vafler. Han
blev også til aftensmad, hvorefter han kørte hjem til Skanderborg. Det vil sige at far kørte ham hjem til
Adelgade 41 i Skanderborg.
Onsdag d. 13. juli 2011 var vi en tur i Djurs Sommerland. Det havde vi set frem til gennem længere
tid, men vejr-udsigten så ikke for godt ud. Det var med bange anelser vi drog afsted til Djursland
Sommerland for at mødes med Mads Emil, Mathilde, Allan, Kamma, Klara, Iben, Svend og Lise. Efter
en times tid til at få orienteret os, så spiste vi vores medbragte frokost under halvtag, mens regnen
silede ned. Efter en lille times frokost stilnede regnen noget af og vi begav os ud på diverse
vovestykker. Amanda var meget forsigtig ligesom Mads Emil. De store piger: Mathilde, Klara og
Kamma var noget mere vovede. Det fik prøvet lidt af hvert, mens Amanda, Mads Emil, Iben og Elliot så
på. De mindste fire gik en tur i Lilleputland og fik stivet selvtilliden af og så blev et en god tur i Wild
River Rafting og senere to ture i Afrika Safari land. Efterhånden fandt alle sig til rette i Djurs
Sommerland. Alle fik prøvet, så man hver især fik udfordret sine grænser. Amanda og Elliot fik mødt
nogle søde legekammerater. Mathilde (10) agerede "barnepige" nogle gange for Amanda, mens Iben
(5½) agerede "barnepige" for Elliot. Alt i alt en god dag i Djurs Sommerland.
Tirsdag startede med en times underholdning på Kloster Torv i Århus. Der er jo Jazz Festival og Jeppe
fra "DR Lille Nørd" underholdte med jazz'ede børnesange med tilhørende underholdning. Amanda var
MEGET imponeret over Jeppe, som var utrolig til at fange børnenes opmærksomhed.
Elliot, Amanda og mor tog dernæst direkte i sommerhus i Ebeltoft, mens far havde en solo-dag, hvor
han bl.a. fik lavet madpakke i form af boller og kage til næste dags besøg i Djurs Sommerland.
I sommerhuset var der mange dukket op. Nana, Per, Stine, Mads, mormor og morfar. I sommerhuset
ved siden af var Kristoffer, Inge og Aage på besøg. Amanda og Elliot nød at være sammen med alle og
havde en god dag i Ebeltoft/Dråby.
Fra lørdag d. 2. juli til 9. juli var vi på sommerferie på Fanø. Vi havde lejet et fint sommerhus ved Fanø
Bad. Vejret var ikke vildt godt - kun en dag med rigtig godt vejr. Ellers bød det på overskyet, byger og
blæst. Til trods for vejret havde vi alligevel en god tur. Det blev til et par ture i badeland, vi fik leget
lidt på en bunker ved siden af sommerhuset, leget på skovlegepladsen, gået en tur i Sønderho og fik
en is der, havde besøg af bedstemor til et par overnatninger, slentret op og ned af hovedgaden, besøgt
Johnny Madsens galleri, spist noget fisk, leget med sæbebobler, spillet bold, leget med perler, forsøgt
at fange vilde kaniner, forsøgt at fange græshopper, cyklet en tur til Rindby og hjem til sommerhuset
via stranden, reddet på hest (Amanda), spist pandekager ved Heksen fra "Hans og Grethe" i
Hovedgaden og meget andet.
Billeder fra turen dukker op senere.
På turen hjem fra Fanø gjorde vi holdt i Esbjerg og besøgte Nana, Dino, Ditte og William, som bød på
frokost inden vi kørte hele turen hjem til Hørning.
Fredag blev der plukket jordbær og ærter til den store guldmedalje. Bedstemor var med og hun havde
fundet en plantage i Gylling ved Odder. Elliot, Amanda og mor fik plukket over 7 kilo jordbær og ca. 2
kilo ærter. Det var en rigtig god tur og vejret holdt tørt.
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Fredag aften var vi på kort visit i Solbjerg, hvor Stine og Mads var kommet på besøg. De skal videre til
Malaga natten til lørdag. Moster Nana var også i Solbjerg. Mormor og morfar diskede op med lækker
lækker mad. Morfar havde lavet en lækker steg på Weber 200 gasgrillen og mormor havde klaret
forretten og øvrigt tilbehør. Elliot og Amanda var dog ikke særligt sultne. De havde også spist sig
mætte i jordbær hos bedstemor, men lidt af den gode mad gled da ned alligevel.
Amanda havde taget jordbær og ærter med til desserten. Jordbærene blev spist til noget vanilje-is og
ærterne blev delt til sidst. Klokken var ved at være 21.00 og turen gik hjem til Hørning igen. Mormor
og morfar skulle køre moster Stine og Mads til flyveren i Aalborg 6 timer senere.
Torsdag var det planen at der skulle plukkes jordbær med bedstemor, men det gik i vasken på grund af
regnvejr. I stedet blev det til et besøg hos mormor og morfar i Solbjerg.
Mandag gik turen til sommerhuset i Dråby. Far blev hjemme. Han havde ikke ferie endnu - først
fredag. Det var godt vejr i Dråby. Der blev leget udenfor og der blev badet. Dvs. at Elliot ikke er så vild
med det kolde vand, men Amanda var da ude og bade og nogle gange også uden mor. Inge og Aage
dukkede også op i løbet af mandag og blev til tirsdag aften. Amanda hygger sig gevaldigt med Inge.
Nogle gode dage i sommerhus sluttede onsdag, hvor turen gik hjem til Hørning igen.
Søndag efter frokost tog Amanda og far endnu en tur på cykel. Amanda bliver bedre og bedre dag for
dag. "Hajtænder" blev lige genopfrisket.
Ved 14.00-tiden gik turen til Gedved for at besøg Isac og Mille og deres mor og far. Det viste sig at der
også var besøg af Magnus og Malthe fra Galten. De havde også deres mor og far med. Det var en rigtig
god eftermiddag, hvor vi fik leget i haven. Der var både trampolin, sandkasse, rutsjebane, scootere,
legehus og en legetøjsplæneklipper, som Elliot var meget optaget af.
Milles far tændte op i grillen og der blev serveret pølser, kød, salat, brød i store mængder. Mille og
Magnus var meget udfordrende overfor hinanden - de skulle lige finde ud af hvem, der var boss.
Amanda tog den naturlige styring, når hun gad at være med i den leg. Amanda er lige 1-2 år ældre end
de to. Amanda tog også rollen som barnepige/beskytter for Isac. Når han blev kanøflet af sin
storesøster, som kom Amanda og hjalp til og trøstede. Elliot var lidt ligeglad med alt den virak. Han
tøffede lidt rundt i haven på egen hånd. Han var også inde og lege lidt på Isacs værelse og rode lidt
der. Alt i alt en god eftermiddag i Gedved. Turen gik hjemad lidt i 20.00 og der var dømt sengetid.
Lørdag var vi alle et smut inde og se "Sculptures by the sea" i Århus. Vi gik fra Tangkrogen og helt ud
til Ballehage langs stranden og oplevede alle de skøre påfund, som kunstnere fra hele verden har
udstillet på og ved stranden.
Vi mødte August og Thea på vejen og fulgtes med dem helt ud til den store solbrille ude ved Ballehage.
Efterfølgende kørte vi til Mindeparken og spiste vores medbragte frokost og legede på den flotte
legeplads. Der var nye sjove legemuligheder for alle aldre. Vi fik hilst på Dronning Margrethes vagt ved
indgangen til Marselisborg slot. Dronningen er på sommerferie i Århus og benytter sit sommerhus.
Da vi igen kom hjem til Hørning blev Elliot puttet til en middagslur, mens Amanda og far tog en
cykeltur rundt i Hørning. Amanda var for første gang afsted på sin egen store cykel. Det fik fint. Hun er
meget fortrolig med cyklen og hun er også meget god til at køre korrekt i trafikken.
Vi var blandt andet en tur på Benins legeplads (en god legeplads, hvor der altid er andre børn at lege
med).
Fredag var sidste dag i børnehaven inden 4 ugers sommerferie. Der blev sagt "farvel og god ferie" til
børnehaven. Så var det på cykel hjem til Bjertrupvej. Amanda var meget fokuseret på at nu var det jo
fredag og så var der jo også fredagsslik og cola. Amanda har fået cola på hjernen. Hun tror hun har
fået smag for det - måske en ide om at man er stor, hvis man drikker cola. Fredag aften fik hun
serveret ½ deciliter cola og hun drak kun det halve. Hun er heldigvis ikke så vild med det endnu.
Torsdag var det Sankt Hans aften og vi skulle ud og se noget bål i Stilling. Inden vi kom så vidt havde
vi besøg af mormor og morfar, som kom forbi og fik lidt lækker rødtunge på grill inden turen gik til
Stilling. Vi fik set bålet og heksen gå op i røg. Elliot så ud til at være lidt bekymret for hvad der skete
med heksen. Kate, Karl og Jessica mødte vi ved bålet. Vi mødte også Asger, Laura, Sofie og Claus.
Asger havde fået 4 sting i hagen efter et uheld hos mormor. Han havde et stort plaster på hagen for at
beskytte såret. Han lod sig dog ikke mærke af det.
Planen var at vi skulle have en is ved bålet, men der var INGEN is. Så fandt mormor på den gode ide at
vi købte is i Kiwi og tog med hjem inden det var sengetid. Elliot og Amanda nød at få en god is inden
det blev putte-tid. Klokken blev 22.00 inden begge var lagt i seng. De sov begge to uden problemer.
Onsdag blev Elliot og Amanda hentet i børnehaven af mormor, som hjalp med at hente, da mor og far
begge kom sent hjem fra job.
Mandag blev Elliots fødselsdag fejret for vuggestuebørnene. 6 børn sammen med Jytte og Laura mødte
op på Bjertrupvej. Det var Emil, Laura, Kalle, Oliver, Tilde og Lærke. Amanda var taget i børnehave lidt mod sin vilje. Hun ville gerne være hjemme og lege med vuggestuebørnene, men sådan skulle det
ikke være.
Mor serverede rugbrød med pålæg og en lækker kagemand af vandbakkelses-dej, lidt fløde og lidt fyld
i form af jordbær og vindruer. Voksen-Laura var vildt benovet over at man kunne lave en kagemand
UDEN sukker, men det var gjort.
Alle børnene fik spist godt - især lille Tilde spiste overraskende meget. Elliot var meget glad for at vise
sit værelse frem til de andre børn og de andre børn fik spillet bold, leget med puslespil, hoppet på
trampolin, rutsjet på rutsjebane og gynget. Det var 2 gode koncentrerede timer her hjemme på
Bjertrupvej.
Søndag var vi på kort visit i Solbjerg for at hilse på Jette og Steen, der har været på turne i Jylland. Vi
fik også lige hilst på mormor og morfar. Elliot fik bevist at han KAN sige "mormor" nu. Det kniber
stadig med morfar, som stadig hedder "digar".
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Senere søndag var Amanda i biografen (for første gang) og se Orla Frøsnapper. En 3D animationsfilm.
Amanda var med kusine Laura, mor og bedstemor. Det var faktisk bedstemor, der fandt på at lave
sådan en tøsetur. Mens tøserne var biffen hyggede Elliot med far hjemme i haven. Der blev leget med
store sæbebobler til den store guldmedalje. Elliot er godt nok ved at være god til sæbebobler.
Lørdag var på besøg i Tranbjerg hos Emil og Sofia. Der var også besøg fra Østbirk. Lille Emil, Frederik
og Eline var også i Tranbjerg og der blev leget både ude og inde. Da det var lidt dårligt vejr blev det
dog til mest leg indenfor. Jesper og Tenna havde lavet lækker lækker mad. Der var grillpølser, grillkød
og tilbehør i form af salat m.v. Til dessert blev der serveret en rigtig lækker og tung Mississippi Mudpie
- opskrift af brødrene Price. En rigtig hyggelig eftermiddag/aften var slut lidt over 20.00 - turen gik
hjem til Hørning og der var dømt sengetid for Elliot og Amanda.
Fredag d. 17. juni var der stor grillfest i børnehaven. 132 deltagere. Medbragt grillkød og drikkevarer
og hjemmelavede kager og godt vejr. Amanda og Elliot nød at være til grillfest. Der var børn nok at
lege med og der var masser af mad og der var mange lækre kager stillet frem på ta-selv-bordet.
Amanda fik efter grillmaden 4-5 stykker kage, mens Elliot nåede at spise 2 kager. Der blev leget og
gjort ved inden vi tog hjem til Bjertrupvej ved 19.30 tiden, så Amanda kunne nå at se lidt Disney show
på DR1.
Pinse-mandag havde vi besøg af Bastian og hans far og mor (kiropraktor Claus og Camilla). Bastian er
fra januar 2011, så han er jo stadig en lille sød baby. Amanda og Elliot var meget interesseret i
Bastian. Claus fortalte at deres lille hund Berta var ved at være stor og at Amanda snart måtte komme
ud og se til den i Skæring. Det vil Amanda gerne.
Søndag havde vi besøg af Liv og hendes mor og far (Kristina og Nicklas) fra Skagen. Liv er et halvt år
yngre end Amanda og skulle lige have 5 minutters optønings-tid inden den gik løs med leg med
Amanda. Den stod på trampolin, legehus, rutsjebane og perler. Perlerne var et stort hit. Elliot legede
også en smule med. Liv fik lavet nogle fine perleplader, som hun fik med hjem til Skagen.
Lørdag d. 11. juni 2011. En forrygende dag er overstået. Elliot fyldte 2 år. Blev vækket på sengen af
Amanda, mor og far med sang, flag og gaver. Fik bl.a. en blå guitar (ukulele), som han blev meget
glad for. Formiddagen gik med hyggelig leg med Amanda på trampolinen og lidt kast med frisbee. Ved
15.00 tiden kom gæsterne, moster Nana, mormor, morfar, Asger, Laura, Sofie, farfar og bedstemor.
Claus, Per og Stine var alle forhindret i at dukke op.
Mor og far havde lavet god mad og vi fik det traditionelle boller, lagkage og kakao. Der blev pakket
gaver ud af flere omgange, idet der var så mange. Der var bl.a. en ny frisbee, perler, sandkasselegetøj, grøn traktor til at sidde og køre på, gul gravko, trillebør og masser af lækkert tøj. Det var en
indbringende dag. Der blev leget en del med Asger, Laura og Amanda. Laura er ved at være så stor at
hun ind i mellem fungerer lidt som barnepige, når hun tager sig af Elliot.
Gæsterne kørte ved 21.00 tiden og så var det på hovedet i seng.
Elliot har efterhånden vist at han lurer tricks og færdigheder med øjnene og ret hurtig kan kopiere det.
Det gælder kast med frisbee, kast med bold, at skovle sand og feje sand.
Amanda har i de sidste 1-2 måneder haft den ide at hun ind i mellem går over og besøger Bang Earn
og Bent (naboen). Amanda bliver forkælet der ovre med kager, frugt, kiks m.v. Bang Earn er meget
glad for at snakke med Amanda. Bent siger at Bang Earn bliver i meget bedre humør, når Amanda
kommer over og besøger. I øvrigt får Amanda også lige klappet labradoren, Sussi, når hun nu er der.
Det kan godt være at mor og far skal lave en aftale med Bang Earn om at Amanda ikke skal have
kager og søde sager lige op til spisetid.
Mandag efter børnehaven havde vi fornemt besøg af den berejste Lone. Amanda kalder hende for
"Moster Lone". Lone var imponeret over Elliots frisbee teknik og hans færdigheder på trampolinen.
Amanda viste også hvad hun kunne på trampolin og på cykel. Der blev serveret aftensmad på
terrassen incl. dessert i form af koldskål. Inden sengetid fik Amanda lige lov til at spille ludo mod Lone.
Lone vandt knebent og Amanda tog nederlaget pænt. Ingen sure miner. Næste gang er det Amanda,
der vinder. Tak til Lone for besøget - altid hyggeligt med sådan et besøg.
Efter nogle gode dage i sommerhuset blev det til en søndag hjemme i Hørning. Der blev leget i haven.
Vejret var super godt - Elliot fik trænet yderligere nogle timer med sin frisbee. Han er efterhånden ved
at være ret god til at kaste med frisbee.
Mormors 64 års fødseldag blev fejret i sommerhuset på Kristi himmelfartsdag d. 2. juni. Vejret var
nogenlunde - lidt skyer og lidt sol ind i mellem. En god dag i sommerhuset, hvor mormor og morfar
serverede god mad og drikke. Elliot og Amanda nød at være i sommerhuset. Der blev gynget, samlet
kogler, spillet bold, leget med sand, hilst på grise, kastet med sten i vandet, kastet med frisbee, hvilket
Elliot var forbavsende god til. I det hele taget en god dag. Elliot og Amanda fik endda lov til at
overnatte til fredag og lørdag, mens mor og far to hjem til Hørning - der var arbejde, der kaldte.
Amanda var bestemt ikke glad for at sige farvel sent torsdag aften. Far og mor forsøgte at få Amanda
til at falde til ro og det var mor den bedste til. Efter ½-1 times gråd faldt Amanda i søvn og sov godt
hele natten.
Onsdag d. 1. juni fyldte mormor 64 år. Det var ikke planen at vi skulle til Solbjerg, idet fødselsdagen
skulle fejres i Dråby. Alligevel mødte Elliot, Amanda og mor op Solbjerg sent onsdag aften, hvor
mormor serverede lidt kage. Amanda havde en lille gave med til mormor, som Elliot, Amanda og mor
havde været inde i Århus og købe efter arbejde onsdag. Elliot og Amanda nød at være med mor på tur
til Århus og ose og se på mennesker. Der var mange mennesker i byen, idet der var Open by Night. Far
var til vinsmagning sammen med Antonius-klubben, så han var af gode grunde ikke med Elliot og
Amanda på tur rundt i Aarhus C.
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Tirsdag aften fik far et flip. Han skulle høre høj musik. Der blev sat noget Kent på afspilleren og så blev
der danset. Amanda var vild med Kents sange. Bl.a. den der hedder FF. Den er god - klik her. Læg
specielt mærke til den lille kunstpause, der er ved 3.10 minutter. Den er rigtig god.
Søndag eftermiddag var Amanda med Laura, Asger og Claus i Lauras SFO og fodre kaniner og marsvin.
Da far kom senere og hentede Amanda i Stilling, da var Amanda MEGET MEGET træt efter en hård
weekend. Hun var helt umulig på vej hjem fra Stilling til Hørning. Far havde aldrig set Amanda så træt,
udkørt og sur. Det fortsatte, da vi kom hjem. Det blev til noget hurtig aftensmad og så i seng. Far og
mor håber at Amanda kan blive frisk til i mandag morgen.
Søndag blev Elliot hentet af mor og far i Solbjerg. Et døgn ophold havde været helt forrygende med
god mad og søvn. Elliot havde været meget snaksagelig og havde af mormor lært at sige "to år", når
hun spurgte om hvor gammel han er - samtidigt viser han med to fingre, hvad han mener.
Amanda blev hentet i Virring efterfølgende. Bedstemor lavede lidt frokost inden alle kørte hjem til
Hørning efter en god weekend.
Lørdag skulle mor og far til Jessica og Karls bryllup. Elliot og Amanda skulle passes i hhv. Solbjerg og
Virring.
Mens mor og far var til et historisk uheldigt bryllup (Jessica blev syg) havde Elliot det som blommen i
et æg i Solbjerg, hvor både Nana, mormor og morfar var klar til leg. I Virring gik det også godt.
Amanda var med bedstemor på tur i den nye Mitsubitsi Colt. De var ude og besøge nogle kaniner og
ællinger i Blegind.
Lørdag morgen gik Elliot amok i vores Gouda ost og æblejuicen. Elliot havde spist sin havregrød, da der
blev dækket op med boller og ost i 5 forskellige afskygninger. Han ER vild med ost, men da han fik
smag for Gouda osten, så kunne han næsten ikke få hold på det igen. Ind i mellem bad han om mere
juice.
I skrivende stund har han ca. 0,5 liter juice i maven sammen med 6 skiver Gouda.
Natten til lørdag var i øvrigt en smule forstyrret. Amanda havde dårlig mave og kastede op i far og
mors seng. Hun var kommet ind og ligge i "smør-hullet", fordi hun havde ondt i maven og var utilpas.
Efter første omgang opkast, så havde Amanda nogle "efterskælv", som hun var meget opmærksom på
at få gjort på toilettet. Den store pige havde en hård træls nat.
Onsdag blev Elliot og Amanda hentet af far og Line. Line kom lige forbi og skulle være barnepige en
times tid for Elliot, mens far og Amanda var i svømmehallen og mor var til forældremøde på sit
arbejde. Line blev mødt med en kold skulder i børnehaven, men der gik ca. 15 minutter, så var Elliot
helt tryg ved Line. Vi kom hjem i haven og hoppede trampolin, spillede bold og pustede sæbebobler.
Line var helt inde i varmen. Der var ingen problemer med at lade Elliot være hjemme sammen med
Line. De hyggede sig en times tid og så var mor hjemme fra arbejde. Amanda og far senere hjem fra
svømning efter en forrygende tur i svømmehallen og efterfølgende softice og boller i musehullet.
Amanda var i sit es og da Magne også var der, så gik det lidt vildt for sig med et lydniveau højere end
det tilladelige. Hvis ikke man havde tinnitus, så var der i hvert fald mulighed for at få det, tænkte far.
Elliot er blevet meget god til at køre på scooter. Han ved godt, hvordan han får den fremad. Mest fart
giver det når han bruger begge ben til afsæt på samme tid.
I øvrigt er Elliot blevet rigtig god til at hoppe. Han laver nogle hoppe-baner hjemme i stuen. Han stiller
en skammel op og hans egen lænestol ved siden af. Så kravler han op på skamlen og der fra over på
sin børnestol, hvor han hopper ned. En gang i mellem bliver der sågar talt 1, 2, 3 ... Det lyder noget i
retningen af [de do di].
Tirsdag efter børnehaven var Nynne med hjemme og lege. Der blev leget med perler og der blev
hygget. Da far kom hjem fra Herning var han noget sur over at der var perler over hele huset og der
var krummer i hele stuen. Det var tydeligt at der var to store børnehave-piger, der havde hygget sig.
Søndag d. 21. maj kørte vi et smut til Aalborg og besøgte William og Calvin. De stod med lækker
lækker brunch da vi ankom lidt før frokost. Det var godt nok lækkert med smoothies, boller, æg og
bacon osv. Der manglede ingenting. Amanda sagde at Anettes smoothies er bedre end dem vi laver
hjemme i Hørning.
Amanda og William legede sammen hele eftermiddagen - kun afbrudt af lidt spisepauser (godbider
naturligvis).
Calvin og Elliot legede ikke rigtigt sammen med var alligevel interesseret i at låne hinandens legetøj.
Det er tydeligt at de er på samme niveau rent sprogmæssigt. De har stort set samme ordforråd og
taler begge lige tydeligt/utydeligt.
Vi sluttede af med noget lækkert ris med lamme-karry-gryde og så blev der krammet farvel og turen
gik hjem til Hørning. William var grædefærdig, da han sagde farvel til Amanda. Amanda tog det mere
roligt inde i bilen, men måtte da efter et par minutter fælde en lille tåre og sige at hun elskede William.
Amanda og Elliot havde haft en god dag. Elliot havde fået sovet 2-3 timers middagslur, mens Amanda
havde haft fuld tryk på samme med William. Amanda var MEGET træt på vejen hjem i bilen. Da vi kom
til ca. Hobro lod hun sig gå på af Elliots små drillerier og alting var galt og der blev råbt og grædt på
bagsædet. Elliot synes bare det var sjovt, men det var bestemt ikke sjovt fra Amandas synsvinkel. Hun
råbte, skreg og græd, så meget at mor og far valgte at holde ind på en rasteplads ved Ødum afkørslen
for at få Amanda til at forstå at alting ville gå bedre, hvis hun lænede hovedet tilbage og slappede af
og forsøgte at ignorere Elliot. Fra Ødum og til Hørning var der noget mere fredeligt i Skodaen.
Da vi kom hjem til Hørning var Amanda meget samarbejdsvillig og hjalp fint med til at blive puttet.
Hun puttede sig i løbet af få minutter. Elliot var derimod lidt mere frisk. Han skulle lige på potten og
lege lidt inden der for alvor var sengetid.
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Lørdag var Elliot og Amanda med inde i Århus og kigge på sandaler. Amanda og mor fik et par lækre
nye sandaler. Elliots størrelse var der ikke lige, så han må vente. Elliot er meget optaget af alle de
gravemaskiner og kraner, vi kommer forbi, når vi kører ind i Århus. Det er jo ved at lave en
Marselisborg forbindelse ude fra motorvejen og ind og det er vildt spændende for Elliot.
Senere på dagen var der fornemt besøg af Marie fra Amandas børnehave. Amanda og Marie leget
utroligt godt sammen. De kan godt gå og hygge sig i haven en hel eftermiddag uden de store
problemer. Så længe der er æbler, kiks, melon, jordbær, banan og mælk og andet godt at fylde i
hovedet undervejs. Da Elliot stod op fra sin middagslur var han også meget med i legen. Amanda og
Marie er god til at tage hensyn til Elliot og lege lidt med ham. En gang i mellem glemmer de at han skal
have lidt særbehandling, når han nu er 3-4 år yngre end dem.
Fredag havde vi gæster til brunch i anledningen af fars 41 års fødselsdag. Der var besøg af hele
familien på nær, moster Stine og moster Nana og tilhørende påhæng. Farfar kom lidt senere pga. af
bøvl med sin el-scooter. Elliot og Amanda fik igen leget med Asger og Laura. Dvs. at Elliot er lidt for
lille til at være med i deres leg, men han går alligevel rundt og er med på en eller anden måde. Han
kører scooter, mens de andre kører cykel og løbehjul osv. Amanda og Laura har det godt sammen - de
får da hoppet lidt trampolin sammen og Amanda lærer nogle nye tricks i ny og næ.
Elliot og Amanda hjalp far med at pakke alle gaverne ud. Der var ene gode gaver. Amanda var meget
undrende over at far fik en ostehøvl. Sådan en har vi da! Børnene fik lidt brunch-boller osv., men det
blev for alvor interessant, da den obligatoriske lagkage blev serveret udenfor på terrassen. Amanda
elsker at få lagkage udenfor. I det hele taget elsker hun at få godbider udenfor på terrassen.
Gæsterne kørte sent på eftermiddagen og så var der tid til lidt leg inden det var på hovedet i seng. En
god dag var overstået.
I dag fyldte far 41 år og han blev vækket på sengen med fødselsdags-sang og gaver. Så var der
rundtstykker og kage til morgenmad.
Amandas dag i børnehaven bestod af en tur til politi-stationen i Skanderborg. En rundtur med Victors
far, som er politimand der. Det var en vældig oplevelse - både kigget og lyttet til en politibil og i øvrigt
også kigget på en fængselscelle. Der var kun en ledig. De andre var i brug påstod Amanda.
Efter vuggestue og børnehave tog vi alle en tur på Jensens Bøfhus i Århus C - den nede i Rosenkrantz
Gade. Det er et rigtigt godt sted for børnefamilier. Der er en hel afdeling for børnefamilier, hvor det er
tilladt at lege. Amanda og Elliot faldt hurtigt i snak med nogle af de andre børn. I øvrigt var det rigtig
børnevenlig mad. Både Elliot og Amanda spiste, så de blev stop-mætte.
Turen til Århus sluttede af med at Elliot lige skulle prøve at hoppe med samlede ben ned fra kantstenen
nogle gange. Han er godt nok blevet vild med at hoppe med samlede ben. Og han bliver bedre og
bedre.
Elliot er for alvor begyndt at hoppe. Han har længe øvet sig på at hoppe og nu er resultatet at han kan
hoppe med samlede ben. En gang i mellem leger han kænguru inde i stuen og så bliver der hoppet
med samlede ben frem og tilbage.
Der er ingen tvivl om at øvelserne på trampolinen har hjulpet. Han elsker at hoppe.
Elliot, Amanda og mor var alene hjemme i weekend, mens far var på tur med Lundberg Data. Fredag
blev Elliot og Amanda hentet af mormor. Lørdag blev til en hyggedag i Solbjerg hos mormor og morfar
sammen med mor. Søndag kom far hjem fra firmaturen.
Amanda er blevet mere og mere opmærksom på hvad der bliver spillet i radioen. Hun synger med på
hits på både dansk og engelsk. En af de helt store favoritter hos Amanda er "Foster the People" med
"Pumped up kicks".
Elliot har selvfølgelig noget favoritmad. Når det gælder rugbrøds-madder, så tænker han straks
"Remoulade". Han kan godt spise 2 hele rugbrød med spegepølse og remoulade. Det er NÆSTEN lige
meget, hvad der er under remouladen - om det er spegepølse, rullepølse eller andet pålæg.
Elliot er blevet MEGET interesseret i at spille fodbold i haven. Han kan godt gå rundt i sin egen lille
verden i 5-10 minutter bare og skyde bolden fra side til side.
Han er også så småt begyndt at tælle til tre inden han udfører noget. F.eks. sad han på potten og talte
1, 2, 3 og så kastede han bolden op på puslebordet. Faktisk et pænt kast - flot udført.
Søndag fyldte mor 38 år. Elliot, Amanda og far vækkede mor på sengen kl. 7.00 - så var det op og
pakke gaver op. Elliot var meget fokuseret på at få flaget og råbt hurra fra morgenstunden. Der
dukkede gæster op til kakao, boller og lagkage ved 15.00 tiden. Amanda kunne ikke vente, så hun var
heldig med at Laura kiggede forbi et par timer før officiel mødetid. Vejret var godt, så der var mulighed
for at lege ude i haven. Både børn og voksne legede ude i haven, når vi da ikke spiste kage eller
kartofler. Grillen artede sig for en gangs skyld efter planen og vi fik mad til tiden og vi fik også en rigtig
god isdessert, som mor havde lavet.
En god og lang dag var slut - Elliot og Amanda kom sent i seng og sov stort set med det samme.
Klokken var dog omkring 21.30 og spændende at se, hvor trætte de er mandag morgen.
Onsdag havde Elliot problemer med ørerne. Han fik lidt smertestillende og blev hjemme fra
vuggestuen. Han blev passet hos bedstemor i Virring, som hyggede sig med Elliot hele dagen, indtil
Amanda og mor dukkede op og hentede Elliot sent på eftermiddagen.
Mandag morgen stod vi op til nyheden om at Osama Bin Laden var blevet dræbt i Pakistan af
amerikanske elitesoldater. Ikke særligt relevant i Amanda og Elliots nyhedsstrøm her på siden, men
alligevel spændende nok til at blive nævnt her.
Søndag d. 1. maj 2011 blev det til en fejring af bedstemors 67 års fødselsdag i Virring. Der blev igen
disket op med masser af mad. I øvrigt havde bedstemor arrangeret en 45 minutters tur med hestevogn
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rundt i området. Det var til stor glæde for Asger, Laura og Amanda. Elliot var ikke med, idet han fik sin
middagslur, mens det stod på.
Lørdag var vi et smut i Solbjerg og fejre moster Stines 26 års fødselsdag. Der blev disket op med varm
kakao, boller og lagkage. Der var i øvrigt også fint besøg af Stines kæreste, Mads. Amanda blev ret
hurtig fortrolig med Mads og sagde da også på vej hjem i bilen: "Han er godt nok sød, ham Mads!"
I løbet af dagen/aftenen blev der spillet bold i haven, cyklet på vejen, kørt scooter rundt om huset og
Mads viste sine færdigheder på skateboard.
Mormor og morfar lavede lækker lækker mad i form af ovnstegt laks. Elliot og Amanda var dog ikke
vildt begejstrede for laksen. De var dog helt oppe og køre over at få desserten - det blev til en Filur og
lidt vanilje-is, som moster Nana måtte hente i kælderen af flere omgange.
Det blev til en sen sengetid i Hørning. Klokken var vel omkring 22.30 inden både Elliot og Amanda sov.
Fredag d. 29. april 2011 blev prins William og Kate gift i London.
Det var faktisk ikke noget Amanda og Elliot bemærkede, idet de var på besøg i Virring - moster Stine
var kommet hjem fra Istanbul og har lige nogle dage i Solbjerg inden hun rejser tilbage til Istanbul.
Amanda og Elliot var meget glade for at se moster Stine. Lørdag skal hun fejre sin 26 års fødselsdag lidt forsinket. Vi glæder os til at hilse på Mads, der også dukker op i Solbjerg for første gang.
Mandag, 2. påskedag var Amanda med far en tur i Virring og hilse på bedstemor og hendes 3 søstre.
De skulle have en hyggedag sammen i Virring. Efter vi fik sagt hej til søstrene, kørte vi et smut over til
nogle heste vi havde hilst på før. Ejeren var der også og han tilbød Amanda at få en tur på en af
hestene. Det blev så til en lille tur på 4-5 minutter på ryggen af en sød sort hest. Det var en "stor" tur
for Amanda. Den kan der leves højt på nogle dage.
Lørdag dukkede Allan fra Kolding op - han skulle med mor og far til TV-2 koncert i Århus. Amanda og
Elliot skulle overnatte i Solbjerg hos mormor, morfar. Moster Nana var også i Solbjerg, så der var nogle
at lege med. Det blev til besøg hos Marianne med hundene, Gosmo, Timo og Nemo. Amanda og Elliot
har virkelig hygget sig i Solbjerg fra lørdag til søndag.
Fredag var Amanda nogle timer i Stilling på egen hånd og lege med kusine Laura. Det var åbenbart
nogle gode timer og alt var gået godt. Næste gang må det være Laura, der skal på besøg i Hørning.
Torsdag eftermiddag/aften havde vi hyggeligt besøg af Gry, Katrine og Jesper fra Skanderborg. Vi fik
leget med Gry på trampolinen - hendes far, Jesper var også med lidt på trampolinen. Amanda fik vist
hun kunne cykle på den store cykel.
Amanda og Elliot var meget interesseret i at lege og snakke med Gry og hun var også meget
interesseret, så det var nogle gode timer vi havde sammen. Gry var meget hurtig til at mave sig rundt
på gulvet. Ind i mellem var hun også oppe og kravle. Det virker som om at hun inden kort tid vil
droppe mave-kravleriet og i stedet gå over til den klassiske kravle-teknik.
Amanda og Elliot blev puttet lidt over 20.00, mens Gry ikke kunne falde i søvn her på Bjertrupvej. Hun
havde i hvert fald svært ved det og havde meget fokus på at "feste" med de voksne i stuen. Hun
kapitulerede dog lidt over 22.00 - da blev de voksne alligevel for kedelige at tale med.
Tirsdag til onsdag var vi lige et lille smut på Fanø og besøge Mathilde, Mads Emil og Allan, som har
familie-sommerhus på Fanø. Vi var rigtig heldig med vejret, idet solen for alvor viste tænder for første
gang i 2011. Vi blev guidet lidt rundt på øen. Fik blandt andet besøgt en flot flot skov-legeplads midt
på øen. Kørte en tur gennem de hyggelige gader i Sønderho - kørte i bil 12 kilometer på stranden fra
Sønderho til Nordby. Fik leget på og i de gamle tyske bunkere i klitterne ved golfbanen. Fik en god
gåtur rundt i den små gader i Nordby. Vi fik i det hele taget indtrykket af en rigtig dejlig ferie-ø. Især,
hvis vejret er som det har været i de her par dage. Amanda nød at være sammen med Mathilde og
Mads Emil. Mathilde er lidt en slags barnepige for Amanda. Mathilde er god til at lege med Amanda go
passe på at der ikke sker noget farligt. Mads Emil og Amanda leger på lige vilkår. Han er dog lidt mere
vild end Amanda. Amanda følger fint efter, men lader Mads Emil om at vise de "farlige" ting først inden Amanda kaster sig ud i det! Elliot betragter det hele lidt udefra. Han kigger MEGET på Mads Emil
og lurer nogle tricks, som sikkert bliver brugt ved en senere lejlighed. Elliot nød godt af Mathildes
omsorgs-gen. Hun kunne godt i perioder være barnepige for Elliot, når mor og far lige vendte ryggen til
i nogle minutter. Alt i alt en super god tur til Fanø. Det KAN da godt tænkes at vi skulle forbi Fanø en
anden gang.
Søndag fejrede vi moster Nanas 35 års fødselsdag. Det foregik hjemme hos Nana i Højbjerg. Der blev
disket op med varm kakao og boller og lagkage. Til aften var der kogt hamburgerryg med kartofler,
majs og lækker sovs. Der blev også tid til en gå-tur til legepladsen, hvor der blev rutsjet og svævet på
svævebane. Amanda cyklede på sin store cykel. Den er hun ved at være ret god til at styre. Elliot fik
smag for at rutsje ned af den store rutsjebane. Det var godt nok skægt.
God dag er slut. Amanda og Elliot er hoppet i seng lidt over 22.00.
Lørdag d. 16. april - Dronning Margrethe var i Århus og fejre sin 71 års fødselsdag.
Vi droppede fødselsdagen hos Dronningen og tog i stedet til Østbirk og besøgte Voldstedlund-familien.
Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor Elliot og Amanda fik leget med Eline, Frederik, Emil, Sofia og Emil.
Hold da op en masse legetøj der var i Østbirk. Det foregik både inde og ude. Amanda legede rigtigt
godt med Eline på cykel, trampolin og på værelset, hvor der blev leget alt muligt. Elliot var meget til
leg med Frederiks biler. Der var biler i alle afskygninger indenfor. Store og små biler - brandbiler,
politibiler, racerbiler, lastbiler og mange andre.
Elines mor, Karina og far Casper havde lavet rigtig god mad, som vi fik lov at gå ombord i. Lækkert! En
god dag i Østbirk sluttede omkring 20.00, hvor turen gik hjem til Hørning og på hovedet i seng.
Torsdag 14. april 2011 var der royalt barnedåb i København. Tvillingerne blev døbt hhv. Josephine og
Vincent.
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Onsdag var Amanda og mor i svømmehallen. Elliot og far var alene hjemme. Lars og Gitte kom forbi og
hilste på og kiggede på en brugt autostol. Gitte har nemlig stor mave og er sat til at føde engang i juli
måned. Spændende. Elliot var i bad, da Lars og Gitte dukkede op. Da han så gæsterne blev Elliot tavs.
Han havde ellers siddet i badet og hygge-snakket med far. Elliot tøede dog op efter 15 minutters tid.
Det var også ved at være sengetid, så Elliot fik sagt godnat og hoppede i seng. Senere på aftenen
dukkede Amanda og mor op. Amanda er ved at være meget tryg ved Gitte og Lars, så der var ikke
nogen optønings-periode. Hun fik lige hilst på dem inden hun gav dem en godnat-krammer.
Tirsdag kom fars kusine Line forbi Hørning. Det passede far fint, idet mor var på arbejde indtil 19.00.
Line hjalp med at lege med Amanda og Elliot, mens far fik styr på mad og oprydning. Amanda og Elliot
er efterhånden godt bekendt med Line, så der går ikke mange halve minutter inden de begge er tøet
op. Det blev til nogle gode timer med Line inden der var tid til at blive puttet.
Søndag var det rigtigt godt vejr. Vi startede med 1-2 timer i haven. Der blev leget lidt i legehuset og
der blev hoppet på trampolin. Kate og Isabella kom forbi og hoppede trampolin i en halv times tid
sammen med Amanda. Det blev også tid til at køre lidt cykel for Amandas vedkommende sammen med
Kate og Isabella.
Elliot er så småt begyndt at bruge sin scooter udenfor. Han er stadig lidt utryg ved den, men finder
efterhånden ud af at sætte fart på.
Til frokost til vi et smut til Solbjerg og hyggede med mormor og morfar. Der var disket op med
alverdens lækre sager. Efter frokosten blev det til en smuttur op til Marianne med hundene: Timo,
Cosmo og Nemo. Amanda er helt vilde med dem. Amanda fik cyklet lidt med stor succes, men fik nok
af det og ville til sidst gerne bare gå hjem. Det endte lidt galt, idet hun faldt over kantstenen og slog sit
knæ og fik en lille hudafskrabning. Hun var NÆSTEN ikke til at stoppe igen, men efter lidt tid og et lille
fint plaster og en is, så var der ro på igen.
Vi fik lækker kaffe, kage, kakao, rabarber-kage på terrassen og afslutningsvis nogle lækre hotdogs
indenfor inden turen igen gik hjem til Hørning og på hovedet i seng. Herlig weekend er overstået og
batterierne er ladet op til en ny arbejdsuge.
Lørdag var vi alle til fødselsdag hos Asger i Stilling. Han blev 4 år i går d. 8. april 2011. Der var gang i
den i Stilling. Der blev leget med Asger, Laura, Jens, Marie og Jeppe. Jens og Marie er gode til at lege
med de små og sørger fint for at der ikke opstår de vilde slagsmål. Herligt!! Vejret var rigtigt godt og
gjorde at vi kunne lege udenfor. Amanda fik kørt på cykel op og ned af vejen. Elliot fik leget med minitraktor i haven og fik spillet bold. En god dag i Stilling sluttede ved 21.00 tiden, hvor turen gik hjem til
Hørning og direkte i seng.
Lørdag var Elliot med far på lossepladsen. Det var første gang og han var noget dupperet over alle de
ting, der var gået i stykker.
Elliot er efterhånden SÅ vild med traktorer at han nævner ordet 40-50 gange om dagen. Han kan få
alting til at ligne en traktor. Mon ikke han om noget tid kan se lidt mere nuanceret på det?
Elliot er p.t. også meget glad for at læse i Harald Nyborg bladet, som vi får en gang om ugen. Han kan
lynhurtigt spotte, hvor der er støvsuger og fjernsyn. Når Harald Nyborg bladet kommer hver lørdag, så
kan Elliot godt bruge 15 minutter på at sidde og læse i "bogen", som han kalder for "Buborg".
Onsdag var det jo den obligatoriske svømmedag for Amandas vedkommende. Uheldigt var det at vores
lille "kage-komsammen" i musehullet var en fiasko. De der skulle lave kage havde meldt sig syge og
dermed INGEN kage. Øv!! Vi måtte ringe hjem til mor på vejen hjem og bede hende om at stå med en
lille kage inden sengetid. Der var heldigvis en lille småkage klar, da vi kom hjem. Uhhhmmm!
Tirsdag kom Elliot lidt syg hjem fra vuggestuen. Han var ikke helt på toppen. Mor fik sagt at vi skulle
tage Elliots temperatur. Amanda var straks vågen. Hun synes det er lidt spændende at se Elliot få taget
temperatur. Hun sagde: "Jeg skal lige tisse - I må ikke tage hans temperatur før jeg har tisset!"
Det viste sig at han havde 38,4 i feber. En grund til at han var lidt stille og ikke havde den store
appetit.
Søndag formiddag kom moster Nana forbi. Hun havde pakket svømmetasken og kørte med en tur til
Odder svømmehal, hvor der blev dykket, svømmet og plasket. Amanda viste igen at hun kunne
svømme på ryggen. Efter svømmeturen gik turen hjem til frokost i Hørning, hvor Per og så dukkede
op. Efter frokosten blev det tid til lidt hop på trampolinen inden Per og Nana kørte hjem.
Lørdag var vi på besøg i Virring hele dagen. Bedstemor stod med frokost og havde arrangeret en lille
gåtur til Ørnekol - en gravhøj i nærheden af Virring, ca. 128 meter over havoverfladen. Vi fik lidt god
kage og god aftensmad inden vi tog hjem og puttede lidt i 21.00. Det bør måske lige nævnes at
bedstemors drømmekage blev "ædt" af både Elliot og Amanda. De er begge vilde med den kage.
OBS!! Video fra Hovden turen er klar til premiere omkring kl. 1.00 natten til søndag. Værd at vente på!
Anmelderne kan slet ikke give stjerner nok.
Ondag var Amanda IGEN til svømning. Denne gang var Magne også med. Magne og Mette havde lavet
lækre kager til "Musehullet". Amanda havde en rigtig god svømmeaften. I øvrigt første gang hun har
formået at svømme alene fra den ene bassin-kant til den anden. Der var jubel, da hun kom hjem og
fortalte far det.
Mandag var første rigtige "arbejdsdag" efter ferien. Elliot og Amanda nød at være i børnehave, men det
var også en smule hårdt, idet vi har skruet uret en time frem og fået skubbet søvnrytmen. Det er
utroligt, hvor meget sådan en time kan påvirke den daglige rytme.
Søndag - en rolig dag hjemme i Hørning. Amanda fik sat sin trampolin op og Kate kom forbi og
hoppede i en times tid. Amanda og far var en smuttur hos farfar i Skanderborg og få en is hos Ras's
pølser i skoven.
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Lørdag var vi på tur til Drastrup, Assentoft hos Mille Mai og Mathilde Marie.
En lille surprise fødselsdag for faster Inge var arrangeret til stor overraskelse for Inge. Amanda fik
leget rigtigt meget med Mille Mai og Elliot gik lidt rundt og rodede lidt i alverdens legetøj. Han fik leget
lidt med Mathilde Marie.
En hyggelig dag, hvor vi fik hilst på Inge, Aage, Rasmus, Malene, Kasper, Laura, mormor, morfar og
moster Nana.
Afslutningen på dagen foregik udenfor, hvor vi gik en lille tur rundt i villa-kvarteret. Amanda fik prøvet
Milles cykel og der blev gynget lidt i haven og Elliot fik gravet lidt i sandkassen sammen med Mathilde.
Elliot var MEGET sur over at skulle hjemad ved 18 tiden.
Fredag d. 25. marts 2011 - hjemme i Hørning igen efter en god tur til Hovden, Norge. Mere om det
senere - mon ikke der dukker billeder og video op fra turen.
Lørdag var Amanda en tur hos Marie i Blegind og lege nogle timer. De to tøser leger rigtigt godt
sammen. Marie bor på en gård med et lille landbrug. Amanda nyder at lege ude hos Marie og ind i
mellem løbe ind til køerne og fodre dem med halm og klø dem lidt på snuden. Rigtig godt for Amanda
at have nogle lege-timer med Marie.
Elliot ER kommet på penicillin-kur og har det allerede MEGET bedre. Han lader til at være klar igen. Lidt
i modsætning til far, som har fået en ordentlig gang snue.
Mandag til torsdag har Elliot ikke været i vuggestuen. Han har været for syg til at komme afsted.
Mandag og tirsdag blev mor hjemme og passede Elliot, mens Amanda var i børnehaven og far var på
arbejde.
Onsdag og torsdag blev Elliot passet af bedstemor i Virring. Onsdag var Amanda på besøg hos Nynne i
Spongparken. Nynne og Amanda er rigtigt gode venner - de legede rigtigt godt indtil far kom og
hentede Amanda. Amanda er træt af at Nynne skal gå på Højboskolen, idet Amanda skal gå på
Bakkeskolen, når de engang i 2012 bliver gamle nok til at gå i skole.
Onsdag aften var der fornemt besøg af Lone, som kiggede forbi. Det var ved at være længe siden vi
har set hende, så der var glædeligt gensyn. Amanda var HELT klar på at lege med Lone. Lone er blevet
opereret i skulderen, så hun skal lave nogle skulder-øvelser. Amanda og Elliot hjalp med at lave de
øvelser.
Søndag blev Elliot og Amanda passet i Solbjerg, mens mor og var var til Queen musical i Herning. Det
blev til nogle hyggeligt timer i Solbjerg inden mor og far kom retur fra Jyske Bank Boxen og hentede
Elliot og Amanda.
Fredag d. 11. marts 2011 skete der et kæmpe jordskælv i Japan og det har forårsaget en masse
ødelæggelser.
Onsdag 9. marts 2011 var Amanda igen igen til svømning - hun rykker for alvor fremad. Der bliver
NÆSTEN svømmet på ryggen uden hjælp. Der bliver dykket på kommando og der bliver rutsjet igen og
igen. Vi havde lovet mor at komme tidligt hjem, men det kom vi slet ikke, da vi skulle rutsje igen og
igen.
Tirsdag morgen var der gang i den. Amanda, Elliot og far spiste morgenmad, mens mor stod og smurte
madpakke. Amanda lurede ud i køkkenet og så at mor var ved at lave en pålægschokolade-mad. I
første omgang grinede Amanda og sagde: "Se mor skal have pålægchokolade med på madpakken!"
I næste øjeblik tog en vis herre ved Amanda. Når mor skulle have pålægschokolade-mad, så skulle
Amanda osse. Så var der et kortvarigt højrystende diskussion indtil mor gav sig og smed
pålægschokolade-madderne ud i skraldespanden. I stedet fik mor en ostemad med i madpakken.
Amanda faldt til ro og mor kogte indvendig.
Søndag gik med lidt udendørs aktivitet. Elliot fik prøvet rutsjebanen nogle gange og det synes han er
rigtigt sjovt. Amanda legede først med løbehjulet og senere blev det til en meget fin køretur på den tohjulede cykel. Amanda viste at hun IKKE have glemt teknikken. Det gik jo fint med at holde balancen
og komme fremad. Elliot fik leget lidt i sandkassen og fik i øvrigt spillet lidt fodbold.
Fredag blev Elliot og Amanda hentet i børnehaven af mormor og morfar. Mor kom senere til Solbjerg.
Alle tre overnattede i Solbjerg til lørdag. Lørdag over middag gik turen hjem til Hørning igen og så var
der dømt middagslur til alle. Der var nemlig børne MGP lørdag aften og Amanda havde fået lov til at se
det på den betingelse at hun tog sig en eftermiddagslur. Hun sov næsten 3 timer lørdag eftermiddag,
så hun var frisk til MGP. Far dukkede op ved 21.00 tiden og havde Nutella med hjem. Amanda havde
bedt far om at købe Nutella og en iPad, men det blev kun til Nutella i denne omgang.
Torsdag eftermiddag fik vi kort visit at fars kolleger, Gunnar, Oskar og Stig. De kom forbi og fik en kop
kaffe inden de kørte videre til Hannover til IT-messe. Elliot, Amanda og mor skulle være hjemme indtil
lørdag aften, hvor far igen kom hjem.
Onsdag d. 2. marts 2011 var Amanda igen til svømning. Denne gang var Magne med. Amanda og
Magne havde det rigtigt hyggeligt på bagsædet i Mette og Magnes bil. Far var med og herrernes
omklædning var langt om længe færdig. Herligt. Svømningen gik rigtigt fint. Amanda fik vist at hun
kan mere og mere. Hun er mere og mere tryg ved vandet og dykker også gerne. Efter 45 minutter i
vandet blev det til 3 minutter i saunaen og derefter 10 minutter i musehullet, hvor der var boller og
pålægschokolade. Uhhm. Lige noget for Amanda.
Lørdag var mor på kursus hele dagen.
Mens mor var afsted, så var Elliot, Amanda og far en tur i Hørning hallen og spille med bolde. Både
Elliot og Amanda nød det.
Elliot er begyndt at lære diverse rutiner. En af de gode rutiner foregår efter aftensmaden. Han er selv
klar over at tingene foregår som følger ...:
På potten i 10-15 minutter, i nattøj, D-vitamin-dråber, børste tænder, en tår vand og sige godnat til

76 af 98

·

·

·
·

·

·

·

·

·
·

alle. Hvis man som voksen glemmer rækkefølgen, så skal man bare følge Elliot. Han er HELT sikker i
rutinen.
Fredag er jo altid en mærkedag for Amanda. Denne fredag var LIDT mere end normalt. Amanda havde
fået lov til selv at blande slik i Brugsen. Det var en stor oplevelse. Inden vi nåede ud af Brugsen havde
Amanda vendt slikposen på hovedet, så ALT slikket lå og flød i indkøbsvognen og på gulvet. Amanda
var hurtig til at rydde op - der skulle nødigt gå noget slik til spilde. Uha, da! Vi måtte hjem og gemme
slikket til senere - det er jo kun til når Elliot er i seng og Disney sjov og X-Factor starter på DR1.
Mor var på kursus til efter 18.00. Vi måtte vente med aftensmaden til mor kom hjem. Elliot, Amanda
og far hyggede sig med vindruer og kiks inden den sene aftensmad.
X-Factor er godt nok blevet et hit hos Amanda.
Amanda sidder og synger med på de sange, som hun kan genkende. Fredag aften sad hun og sang
med på Rasmus Seebachs sang, "Natteravn".
Onsdag var Amanda til svømning med mor. "Musethullet" havde 1 års fødselsdag, så Amanda havde
glædet sig til at være med og fejre fødselsdagen med boller, kage og saftevand. Magne var også med
igen. Amanda havde en forrygende aften. I øvrigt viste hun igen nye prøver på sin modighed i vandet.
Hun lavede flere dyk uden problemer.
Tirsdag var Elliot, Amanda og mor i Solbjerg for at hilse på mormor og morfar. Morfar er jo kommet
hjem fra sygehuset efter 4-5 dages indlæggelse. Amanda og Elliot var glade for at se morfar igen.
Søndag formiddag var Elliot, Amanda og far igen på tur i et par timer, mens mor gik hjemme og
ryddede op. Vi besøgte bedstemor i Virring. Det var dels for at slå et par timer ihjel, dels for at besøge
bedstemor og dels for at blive studset. Elliots hår var ved at være lidt pjusket, så det var hårdt
tiltrængt med en studsning.
Amanda fik også lige taget pandehåret. Hun skal jo være langhåret, så IKKE noget med at røre ved
håret i øvrigt.
Senere søndag var der besøg af mormor her i Hørning. Hun kom lige forbi i nogle timer omkring
aftensmaden. Det var rigtigt hyggeligt at have besøg af hende - vi savnede bare morfar, som stadig er
indlagt på sygehuset. Amanda har gennemskuet at morfar er indlagt på sygehuset. Hun glæder sig til
at se morfar igen - det går nok lige et par dage.
Lørdag formiddag: Mens mor var på sygehuset og besøge morfar var Elliot, Amanda og far på besøg
hos Dorthe på Harald Jensens Plads i Århus. Sophie og Nicklas var ikke hjemme, så der var KUN Dorthe
til at underholde. Det gik nu også fint i de par timer vi var der.
Lørdag aften besøgte vi Gry, Katrine og Jesper i Skanderborg. Vi fik set at Gry var vokset meget på de
par måneder der er gået siden vi så dem sidst. Amanda og Elliot var meget optaget af Gry, som var
meget snaksagelig og lå på gulvet og spjættede a la brystsvømning. Elliot og Amanda blev puttet på
hver sit værelse og sov godt 2-3 timer inden de blidt blev vækket og båret ud i bilen og hjem i seng.
Amanda formåede at falde i søvn på den korte tur hjem fra Skanderborg til Hørning. Elliot sad og
grinede af Amanda, da vi ankom til Bjertrupvej ved 1.00 tiden. Han grinede og pegede på Amanda og
sagde: "Sover, ha, ha!!". Sådan lidt hånligt ... - han kunne i hvert fald sagtens holde sig vågen og var
faktisk klar på at lege da vi kom hjem. Han blev dog puttet og så sov han da osse helt til søndag
morgen kl. 6.30.
Det har været en lidt atypisk uge i denne uge.
Det har jo været vinterferie for mange skolebørn og mange familier har holdt ferie.
Amanda og Elliot har også holdt ferie et par dage. Det var mandag og tirsdag, som foregik i Solbjerg.
Mormor og morfar legede feriekoloni og Amanda og Elliot elsker at være på besøg i Solbjerg.
Onsdag var begge i Oasen. Amanda blev hentet tidligt af Marie (med sin mor). Marie havde inviteret til
leg i Blegind og Amanda var ikke sen til at sige JA. Der blev leget til den store guldmedalje og Amanda
kom glæde-strålende hjem og fortalte at hun havde fået lidt slik. Elliot kunne ikke forstå, hvor Amanda
var henne. Han var forundret over at hun ikke skulle med hjem fra Oasen og også forundret over at
Amanda ikke var hjemme ved far, da mor og Elliot kom hjem.
Søndag blev det til besøg i Solbjerg. Amanda og Elliot fik leget med LEGO sammen med morfar. Nana
og Per var der også, så vi hyggede os rigtigt og fik god mad og is til aften. Mormor havde også lavet
lækre fastelavnsboller, så det gik rigtigt godt. Elliot og Amanda har fået lov til overnatte et par nætter i
Solbjerg, så de også får lidt vinterferie, som mange af deres venner i Oasen.
Lørdag var der fødselsdagsfest i Stilling. Onkel Claus fyldte 45 år og det skulle fejres. Det faldt så lige
sammen med at far og farfar havde en herretur til Thyborøn, så det var kun Elliot, Amanda og mor, der
var til fødselsdag i Stilling. Bedstemor var chauffør. Da det var sengetid i Hørning senere på
dagen/aftenen, så fik Amanda lov til at sove i fars seng.
Fredag d. 11. februar blev Elliot og Amanda hentet af mormor og morfar i Oasen. De blev og spiste
med til aften og kørte efter Elliot var lagt i seng og Amanda var godt i gang med X-faktor på DR1.
Lørdag formiddag mødtes vi alle i Horsens svømmehal med vores venner fra Aalborg. William og
Amanda var straks klar til narrestreger - de var glade for at se hinanden. Vi havde en fornøjelig tur i
svømmehallen. Elliot og Calvin var svære at få med op af vandet. Amanda og William var noget
nemmere, idet de var sultne og så frem til madpakken, som vi spiste i svømmehallens cafeteria
(selvom vi ikke måtte spise medbragt mad).
Efterfølgende tog vi hjem til Hørning og havde en god dag/aften sammen. Elliot og Calvin kunne godt
gå rundt og lege lidt. Ikke så meget med hinanden, men sådan lidt på egen hånd. William og Amanda
var rigtigt gode til at lege sammen. William fik lov til at sove på en madras inde på Amandas værelse.
Det var rigtigt hyggeligt - de var også så trætte at der ikke gik mange minutter inden de faldt i søvn.
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Fredag var ikke en helt almindelig dag. Amanda var godt orienteret om at det var i dag at moster Stine
tog afsted til Istanbul for at være der indtil sommer. Et semester skal simpelthen foregå i Tyrkiet.
Amanda nævnte flere gange i løbet af fredagen at hun kommer til at savne moster Stine.
Torsdag d. 3. februar 2011 har været en MEGET god dag hjemme i Hørning. Amanda har været MEGET
sød og hjælpsom hjemme i Hørning. Ikke en sur mine på noget tidspunkt. Ikke et råb eller skrig en hel
dag. Det hører til sjældenhederne at der ikke sker sammenstød med Elliot.
Mandag d. 2. august 2010:
Elliot startede i vuggestuen i dag, mens Amanda havde første dag i børnehaven efter ferien. Elliot
havde en kort dag i vuggestuen, men fik hilst på sine nye venner og voksne i Kilden. Det gik rigtigt
godt og han var ked af at skulle med hjem inden 11.00. Resten af dagen blev han passet af mormor,
der dukkede op i Hørning og tog sig af Elliot efter hans første dag i vuggestuen. Amanda blev hentet i
børnehaven af mormor hen på eftermiddagen og havde en god eftermiddag med mormor. Amanda
havde været lidt ked af det, da mor og Elliot sagde farvel fra vuggestuen/børnehaven ved 11.00 tiden.
Det gik dog hurtigt over. Hun fik leget lidt med August og Signe, som også var startet i børnehaven
igen efter ferien.
Elliot var i øvrigt mega træt efter sin tur i vuggestuen, så han tog en ordentlig "morfar" på 2 timer lidt
efter frokost.
1. august 2010:
Elliot er så småt begyndt at tage nogle små skridt. Han tager nogle 1-2 lille bitte små skridt og så lader
han sig falde. Det er lidt som at se far på ski ;o)
Klik her: Armstrong på månen.
Fredag eftermiddag/aften blev Elliot og Amanda hentet i sommerhuset. Nu er der ikke mere
sommerhusferie for denne gang. Mandag d. 2. august 2010 starter det virkelige liv. Elliot og Amanda
var glade for at se far og mor og omvendt. Mormor og morfar havde lavet en rigtig fin afskedsmiddag.
Lækker, lækker marineret grill-kylling med lækre kartofler, salat og god flødesovs. Desserten bestod af
is og jordbær. Det var en god måde at afslutte ferien i Dråby på.
Der blev sagt farvel og tak for denne gang til mormor, morfar, moster Nana og moster Stine.
Vi var hjemme i Hørning ca. 22.30 og både Elliot og Amanda blev puttet i seng uden problemer.
Sommerhus-ferien har stået på bl.a. en masse leg med Mille Maj. Mor og far glæder sig til at se både
Elliot og Amanda på fredag, når første uge efter sommerferien er slut. Spændende at se om Elliot kan
gå på egen hånd og om Amanda har fået svømmehud mellem tæerne.
Søndag kørte Amanda og Elliot til Dråby med mor og far og blev "afleveret" til mormor og morfar. Elliot
og Amanda skal være på ferie i 5-6 dage i Dråby, mens mor og far får startet på job efter ferien. Marie
Mathilde og Mille Maj er også på ferie i Dråby med sine forældre og onkel Jack. Det skal nok blive godt
og oven i købet kommer moster Stine også til Dråby, så det bliver en rigtig god uge. Ingen tvivl om
det.
Amanda græd godt nok i telefonen her søndag aften og ville hjem til Hørning, men mor og far tolker
det som om at Amanda er MEGET træt.
Lørdag havde vi besøg af William og Calvin, som kom forbi på kort visit på vej fra Aalborg til Vejen.
Amanda og William fandt hurtigt sammen i leg. Det foregik overalt på Bjertrupvej 15. Lidt på værelset,
lidt i trampolinen, lidt i legehuset osv. Der var gang i den. Calvin og Elliot var lidt mere afdæmpede,
men fandt også ud af at lege lidt sammen. Det var dejligt at se William og Calvin igen og høre om
deres sommer, hvor de f.eks. har været 3 uger i USA (på østkysten).
Fredag aften var vi til fest hos Kate og hendes forældre. Det var hyggeligt for Amanda at lege med
Kate og nogle andre legekammerater. Elliot fik kravlet lidt rundt på græsset og skubbet lidt rundt med
Victoria, som er 3-4 måneder ældre end Elliot. Amanda fik leget MEGET med Kate den aften. Det blev
til DVD-film på værelset og meget andet. På et tidspunkt ved 23.00 gik Kate kold på sofaen, mens
Amanda stadig vandrede rundt og forsøgte at holde sig vågen med noget leg. Det var vist på tide at
Amanda kom hjem i seng og tog mor og far med.
Torsdag - Elliot bliver ved med at gøre fremskridt mht. stå og gå. Han tog dog et styrt i dag. Det så
rimeligt ufarligt ud, men det medførte en lille bule i panden. Det gjorde lidt ondt, men sutten og en
trøst af mor, så var det klaret. Elliot er klar på nye eventyr igen.
Elliot var i øvrigt med til det formelle info-møde i vuggestuen, hvor mor og far skulle have en snak med
vuggestue-ansvarlige, Laura. Det blev en god snak og alt tyder på at Elliot nok skal få en god tid i
vuggestuen. Elliot fik leget med sine nye legekammerater. Specielt Oliver gjorde indtryk på Elliot.
Oliver er 16 måneder gammel og kan gå rimeligt sikkert. Oliver var så fræk at tage bolden fra Elliot
igen og igen. Hver gang Elliot havde fået fat i bolden med hjælp fra mor, far eller Laura, så kom Oliver
og tyvstjal bolden ud af hænderne på Elliot. Mon ikke Elliot nok skal finde et modtræk, når Elliot får lidt
rutine i dagligdagen i vuggestuen.
Tirsdag besøgte Elliot og Amanda sommerhuset i Dråby sammen med mor og far. I sommerhuset var
morfar ved at male huset sort, mens mormor gik og klarede mad og drikke. Nana og Per var lige et
smut i Ebeltoft og handle, da vi ankom. Vejret var super dejligt og det blev hurtigt klart at vi skulle en
tur i vandet, når vi havde spist frokost. Amanda var med i vandet, mens Elliot nøjedes med at rode lidt
i sandet. Mor, far, morfar og Per var også med i vandet. Det var en dejlig dag, hvor Amanda og Elliot
fik lov at plaske i badebassin. Der blev leget på terrassen hele dagen. Herlig dag var gået og turen gik
hjem til Hørning med Elliot og Amanda i dyb søvn på bagsædet.
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Elliot bliver mere og mere modig. Han kan godt finde på at rejse sig midt på gulvet for at stå i 10-20
sekunder og smide en bold, hvorefter han sætter sig kontrolleret på numsen igen. En gang i mellem
går det galt og så slår han sig.
Søndag gik turen hjem til Jylland. Vi valgte uheldigvis at køre neden-om via Storebæltsbroen. Det
skulle vise sig at blive en lang tur. Elliot og Amanda sov godt nok til vi nåede til omkring Odense, men
da vi så lige gjorde et kort stop for at strække ben, så vågnede de begge og SÅ var der langt hjem,
idet vi både skulle sidde i kø (ifm. trafik-uheld) og i øvrigt kørte langsomt pga. den megen ferietrafik.
Turen hjem til Hørning varede ca. 4 timer. Vi lavede en sen frokost-aftale med bedstemor i Virring. Hun
stod med lidt brød parat, da vi landede ved 15.00 tiden. I øvrigt gav hun aftensmad. Elliot og Amanda
nød at være i Virring og Amanda var meget bevidst om at vi skulle hjem til Hørning og sove og der var
ikke så langt hjem fra Virring.
En uge i København og omegn var slut og det var dejligt at være hjemme igen. Det var tydeligt på
både Elliot og Amanda.
Lørdag morgen var der stort morgen-buffet på hotellet. Det var lige noget for Amanda, som snart fandt
ud af, hvordan man kunne hente juice, frugt og andet oppe ved det store bord.
Efter morgenmaden tog vi en tur med kanal-båden, som sejlede os rundt i Malmøs kanaler og en lille
tur ud i havnen. Amanda var dog ikke så glad for at være ude i den åbne havn, hvor der var nogle små
bølger, som hun mente var KÆMPE store. Så gik det bedre, når vi sejlede rundt i de små kanaler.
Efter kanal-rundfarten pakkede vi bilen og bookede ud af hotellet. Vi gjorde holdt ved Malmøhus, som i
dag bliver brugt som museum, men tidligere har været kongeslot, fæstning og fængsel. Opført i 1429
af Erik af Pommern.
Museet indeholdt forskellige udstillinger. Bl.a. en permanent naturudstilling med udstoppede dyr og
levende dyr - specielt krybdyr var der gjort meget ud af.
Det endte faktisk med at blive en laaaang museumstur og vi var lige ved ikke at nå tilbage til vores bil
inden parkeringsbilletten udløb. Amanda var meget opmærksom på om vi nåede tilbage til bilen inden
politiet var der.
Vi nåede dog vores obligatoriske is på museet. Det var dog lige før det var med skrig og skrål, idet
Amandas favorit Callipo ikke var en del af sortimentet i isboden.
Efter is og sen frokost i form af pasta til både Elliot og Amanda drog vi hjemad mod Danmark over
Øresundsbroen og "hjem" til Herlev, hvor vi overnattede til søndag.
Fredag tog vi en tur til Malmø. Vi kørte en lille omvej for at opleve lidt. Dvs. at vi kørte til Helsingør og
spiste brunch på Cafe Lindhart. Det var en god brunch, som fik lagt bunden, så vi kunne klare
færgeturen fra Helsingør til Helsingborg og køreturen videre til Malmø. Elliot fik kravlet/gået lidt rundt
på færgen og var ikke til at styre. Amanda fik efterladt sin "godnat kanin", hvilket senere fik fremkaldt
den store tudetur i bilen på vej til Malmø. Far fik ringet til færgeselskabet Scanlines for at høre om de
havde fundet en lyserød kanin-bamse, men desværre - den er væk!!! Nu ønsker Amanda sig en
tilsvarende Kaloo-bamse. Indtil videre må hun låne Elliots blå sove-bamse.
Vi ankom til Malmø sidst på eftermiddagen og fik indlogeret os på Hotel Radisson i Øster Gatan, som
ligger meget tæt på Malmø centrum/gågade. Vi slentrede lidt op og ned at strøget og oplevede den
gode stemning. Amanda fik gennemtrumfet at vi skulle have en is, så vi fandt en Callipo, som har vist
sig at være Amandas sommer-favorit-is 2010. Vi spiste aftensmad på Pizza Hut, hvor vi fik god
betjening. Børnevenlige menuer og en bonus-is til Amanda. Så var vi mætte og kunne gå hjem på
hotelle og kravle i seng. Amanda havde dog ikke glemt at det var fredag, så der var dømt fredags-slik
inden tandbørstningen og så var det på hovedet i seng.
Elliot nød at afprøve sine grænser på hotel-værelsets langhårede gulvtæppe. Han var tydeligt glad for
at lande blødt, når han forsøgte sig med at rejse sig og stå uden at holde ved. Når han lavede
kontrollerede fald, så kunne man straks høre en smittende latter.
Torsdag havde vi en aftale med moster Stine om at hente hende over middag på Amager og køre til
Bakken. Vi havde en god eftermiddag (lidt aften) på Bakken, hvor der blev spist is og prøvet lidt af
hvert. Amanda var blevet lidt mere modig end da, vi sidst var på Bakken. Denne gang fik hun prøvet
en del med moster Stine ved sin side. Moster Stine og mor fik afslutningsvis en tur i den nye
rutsjebane, som hedder "Tornadoen". Efter Bakken kørte vi Stine hjem til Amager og sagde farvel til
hende der inden vi drog hjem til Herlev og gik i seng.
Onsdag tog vi en tur til Bellevue Strand over middag. Ved 16.00 tiden dukkede Maya og Jens Christian
op med grillmad osv. Amanda og Elliot var en tur i vandet. Det var dejligt varmt (dog ikke så varmt,
som i børnebassinet i Odder Svømmehal). Elliot blev MEGA sur over at far efter 10 minutters
"svømning" tog ham med op af vandet for at blive tørret i håndklæddet.
Amanda var meget glad for at lege med Maya. Det blev bygget sandslot i strandkanten og der blev
spist æbler, kiks og chips. Lige noget for Amanda.
Jens Christian fik startet grillen og vi fik nogle gode bøffer og pølser m. tilbehør.
Amanda sagde: "Det var dejligt at se Jens Christian og Maya igen! Det er jo længe siden". Vi
fik vinket farvel til Jens Christian og Maya lidt i 21.00 - de cyklede hjem, mens vi tog bilen hjem til
Herlev. Endnu en lang og begivenhedsrig dag var ved at være slut.
Tirsdag tog vi en slapper til formiddag. Amanda fik løbet på Lauras løbehjul op og ned af Dalbugten.
Over middag var vi 1-2 timer i DGI-Husets svømmehal. Det var en fin fin oplevelse. Gode lækre
bassiner og Amanda og Elliot i topform.
Senere på dagen besøgte vi Carsten på Amager. Luna var der også og det betød at Amanda fik en god
legekammerat. Elliot var også vild med Luna, så den var da noget i centrum må man sige. Amanda
blev HELT tryg ved Luna og fik da også lov til at gå med den i snor nede ved Amager Strandpark, hvor
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vi fik luftet Luna både på lands og til vands. Luna elsker at bade i vandet og vil hellere end gerne
svømme 300-400 meter for at hente en gul tennisbold. Vild vandhund!!
Mandag tog vi Mols-færgen til Sjælland og nåede frem til Dalbugten 21 i Herlev, hvor vi har base i
nogle dage. Amanda og Elliot fik lov til at hoppe i Sofie og Lauras pool, hvor de fik kølet sig lidt ned.
Solen var hård mandag og det var meget varmt, så den lille tur i badebassinet var hårdt tiltrængt.
Elliot nød det i hvert fald. Senere på aftenen var vi på besøg hos Steen og Jette, som bød på
aftensmad i den anden ende af Herlev. Amanda og Elliot boltrede sig rigtigt i haven hos Steen og Jette.
Elliot viste fin (sjov) kravleteknik på hænder og fødder uden at bruge knæene. Det er jo noget han
praktiserer, når han ikke føler at knæene skal belastes. Elliot viser for hver dag nye færdigheder med
hensyn til balance og gå-/stå-teknik.
Mandag aften blev ret sent inden Amanda og Elliot blev puttet i hhv. Sofies og Lauras værelse. 1. sal
på Dalbugten var MEGET lummert og vi kunne ikke rigtigt lufte ud da der var uvejr udenfor. Det styrt
regnede og det lynede og tordnede. Nogle af lynene slog ned lige rundt om hjørnet og gav nogle store
drøn.
Søndag d. 11. juli 2010:
Spanien vinder VM fodbold finalen over Holland i Johannesburg. Amanda og Elliot holdt med Holland
inden kampen startede. Spændende at høre, hvad de synes, når de vågner op mandag morgen og får
at vide at Spanien vandt.
Ellers bare en varm varm dag i dag. Elliot sover i bar mave og Amanda har vadet rundt i undertøj hele
dagen. Pyyhhha!
Torsdag d. 8. juli 2010.
Kusine Laura er blevet 6 år i dag. På lørdag er der fødselsdagsfest i Stilling. Der bliver sikkert disket op
med kage osv. Det glæder vi os til.
Første uge (27) af sommerferien er gået. Først med besøg hos Mathilde, Mads Emil og Allan i deres
lejede sommerhus i Udbyhøj.
Vi var sammen en tur i Djurs Sommerland med dem. Det var vældigt - Amanda hyggede sig rigtigt
med Mads Emil og Mathilde. Elliot fik sovet lidt ind i mellem. Vi sluttede af med 1-2 timer i badelandet i
Djurs Sommerland. Amanda fik mere og mere mod på tingene. Bl.a. at tage vand-rutsjebanen sammen
med far. Elliot var også lige ude og hoppe lidt i vandet sammen med mor for en kort bemærkning.
Efter Djurs Sommerland tog vi nogle dage til sommerhuset i Dråby. Amanda elsker det og Elliot lader
også til at være glad for at komme lidt ud og lege i sandet og lege med det spændende legetøj, som
mormor og morfar har i skuret udenfor. Amanda kunne hjælpe Elliot med at finde legetøjet.
Elliot sov i soveværelset, mens Amanda fik lov til at sove i køjesengen. Amanda fik en rigtig god bog af
faster Inge; "Amanda og de røde sko". Den var Amanda meget glad for at få læst op af, når der
bl.a. skulle puttes.
Det blev også en tur i Ree Park, hvor Amanda fik lov til at ridde på en kamel. Det var en kæmpe
oplevelse, som sent vil blive glemt.
Vi var også en smule ved stranden/vandet, mens vi var i Dråby. I det hele taget var vi heldige med
vejret i de 5 dage vi var i sommerhuset.
Fredag er fars fædreorlov slut og ferien starter. Den står på sommerhus i Udbyhøj, Djurs Sommerland,
Dråby sommerhus, København, Malmø og hjemme. Vi vil være hjemme i ny og næ mellem de
forskellige destinationer.
Mens Amanda var i børnehave havde Elliot valgt at tage med far ind til Århus og ose. Elliot nyder at
sidde i barnevognen og holde øje med alle mennesker og hvad der ellers rør sig. Vi var en tur inde hos
Hassan og få klippet fars lange hår. Derefter med tog hjem til Hørning igen.
Torsdag morgen måtte vi indstille Elliots Trip Trap stol således at han havde plads til sine lange ben. De
lange ben har i den seneste tid konfliktet med bordkanten - nu gik den ikke længere.
Igen i dag har Amanda påtaget sig rollen som bygherre og tjekket hvad Flise Allan & Co. gik og lavede
ude foran.
Onsdag kom Flise Allan forbi og startede på at lave vores bed ud til vejen. Amanda fulgte rigtigt godt
med og blev meget fortrolig med Allan. De havde et fint samarbejde ude i haven.
Elliot tør mere og mere at rejse sig op og forsøger sig med at holde med en hånd og gribe efter noget
med den anden hånd. Nogle gange går det galt og han falder, men endnu ikke noget alvorligt styrt.
Mandag kom moster Nana forbi til nogle gode grill-pølser. Nana fik leget lidt med Elliot og Amanda. For
første gang fik Nana prøvet Amandas trampolin. Hold da helt op, hvor hende Nana kan hoppe højt. Per
kom senere og hentede Nana, men da var Elliot og Amanda gået i seng.
Søndag var en rolig dag uden de store gøremål. Elliot og Amanda skulle forsøge at komme tilbage i en
normal søvnrytme. Det er påkrævet efter nogle hårde dage.
Lørdag var vi alle til Sofies store fest i Sorring forsamlingshus, hvor Sofie havde inviteret venner,
kolleger og familie. Der var over 60 gæster inklusiv 20 børn. Der var masser af muligheder for Amanda
og Elliot at få leget. Vi havde en god og laaaaang dag. Hårdt for Elliot og Amanda at holde sig vågne så
længe.
Fredag blev Amanda hentet i børnehaven af mormor og Elliot. Mormor legede med Amanda og Elliot 12 timer, mens far gjorde klar til besøg af Herning-kollegerne fredag aften. Amanda fik mødt kollegerne.
Hun kendte navnene på de fleste, men havde aldrig set dem. Minna, Leo, Per, Oskar, Lisbeth og Philip
dukkede op til grill og hygge. Philip er Lisbeths søn på 7 år. Han kunne godt lege lidt med Amanda, så
hun havde en god aften. Elliot havde også en god aften, idet han kravlede rundt og snakkede med alle
gæsterne en efter en. Han fik sig rigtigt charmet sig ind hos Oskar, som viste skjulte sider af sig selv.
Oskar har selv to store børn på hhv. 12 og 15 år, så at være lege-onkel var ikke fremmed for ham.
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Torsdag sov Amanda og Elliot længe ovenpå Sankt Hans aften. Elliot var med far nede og aflevere
Amanda i børnehaven og viste i øvrigt ny kravleteknik, hvor man IKKE bruger knæene. Det ser godt
nok underligt ud, men det kunne godt ligne stadiet før man rejser sig op og går. Besværligt ser det ud.
Torsdag aften havde vi besøg af Jakob fra Århus (ham med hundene). Vi grillede og så fodbold. Vi så
desværre Danmark tabe 3-1 til Japan ved VM i Sydafrika.
Jakob blev noget overrasket, da Amanda ville kysse ham godnat. Kysset, det blev han.
Onsdag var vi alle til Sankt Hans bål ved Stilling sø. Forinden havde vi grillet med Laura, Asger og Sofie
i Hørning. Vi kørte i kortege til Stilling og så at heksen futtede af. Der var også stillet en hoppeborg op,
som vi legede på. Dvs. Elliot kiggede bare på, mens de store boltrede sig. Laura havde i øvrigt været
med til at lave heksen, som blev futtet af. Den havde hun lavet sammen med sine venner i
børnehaven.
Tirsdag efter børnehave tog vi alle et smut til Solbjerg og så det nye Jørgen og Jytte køkken. Lækkert
lækkert var det. Mormor og morfar lavede rigtig god mad og vi hyggede os. Der var i øvrigt
også lagkage på bordet, så Amanda var i sit es. Elliot er vild med jordbær, så han gik klemte en del
jordbær ned inden han var færdig med at spise. Nana og Per var også på besøg i Solbjerg.
Søndag var vi alle et smut i Odder Svømmehal. Sjovt nok var Dicte, Nynne og Kalle (Amandas venner
fra Oasen) også i svømmehallen med deres far og mor. Vi havde en lille time i vandet før vi vendte
hjem til Hørning igen. Elliot er tydeligt meget glad for at plaske rundt, mens Amanda er mere tryg ved
at have fast grund under fødderne, så hun nyder at lege i det lille bassin, hvor hun kan nå bunden.
Lørdag var Elliot og Amanda med mor og far på tur rundt i Århus for at ose lidt og finde en regndragt til
Elliot. Vi fandt ikke den regndragt vi ledte efter, men vi fandt en masse andet spændende. Vi besøgte
også Jakob (nu uden hundehvalpe) på Trøjborg. Han vist stolt sit nye køkken frem og Elliot fik sin
madpakke, mens Amanda bøvlede lidt rundt med Jakobs hunde, Lukas og Amanda. Amanda-pigen
synes godt nok at de hunde er lidt voldsomme, men alligevel vil hun gerne klappe dem lidt. Elliot er lidt
mere frygtløs. Han jagter hundene jo så tror at han vil lege og SÅ bliver de opildnede til mere voldsom
leg og så må mor, far og Jakob træde ind. Der er dejlig ro på, når hundene bliver lukket ud i haven.
Lørdag aften havde vi besøg af Karine, Claus og deres tre måneder gamle Rebecca fra Brabrand. De
kom forbi til en gang grill til trods for at regnen silede ned i Hørning. Amanda var meget fokuseret på
at nusse med Rebecca og sørge for at hun havde det godt. Elliot synes det var en mærkelig lille
størrelse. Så er Elliot godt nok en stor dreng.
Elliot og far var igen på cykel for at hente Amanda i børnehaven. Elliot tager cykelturen helt roligt ingen bøvl der. Amanda er glad for at cykle hjem. I dag var der godt nok en strid modvind, der gjorde
at hun måtte holde pause nogle gange. Undervejs styrtede Amanda også på sin cykel. Det var dog ikke
så alvorligt. Amanda skulle lige tjekke om det blødte nogle steder inden hun uden videre hoppede op
på cyklen igen for at køre resten af vejen hjem.
Da det var fredag, så var Amanda meget fokuseret på at komme hjem og se noget børnetime og få
noget fredagsslik.
Onsdag havde far og Elliot en god dag hjemme. Elliot synes den var så god at han faktisk ikke gad at
sove til hverken formiddag eller eftermiddag. Det endte jo med at han var megatræt, da mor kom
hjem fra arbejde. Amanda havde også haft en hård dag plus endnu engang en god cykeltur hjem fra
børnehaven.
Elliot var i øvrigt for første gang med ude at cykle bag på fars cykel. Han havde sin nye fine cykelhjelm
på. Elliot tog ikke særlig notits af at være med ude at cykle. Amanda var simpelthen så træt at hun
selv bad om at komme i seng allerede lidt over 18.00. Amanda var klar på at komme i seng og hun var
godt nok også træt. Kl. 18.40 sov hun som en sten. Elliot holdt sig lidt længere - han blev puttet kl.
19.30 og selvom han var møgtræt, så var han alligevel i stand til at rode rundt inde i sin seng til kl.
20.00.
VM fodbold - Spanien tabte 1-0 til Schweiz.
Tirsdag kom fars kusine Line forbi. Hun havde været til den sidste eksamen for dette semester og
efterfølgende tog hun bussen til Hørning. Elliot sov i barnevognen og far lavede stakit. Line legede med
Elliot og da Amanda kom cyklende hjem med far, så blev Amanda også underholdt af Line. Line fik lov
til at låne trampolinen. Vi fik lækre grill-pølser til aften. Line havde lavet salaten, mens mor legede
med Elliot. Mor havde haft en lang dag på jobbet, så hun trængte til at lege lidt med Elliot.
Søndag formiddag tog Elliot, Amanda og mor til Solbjerg og så det nye Invita køkken, som mormor og
morfar har fået lavet (ikke HELT færdig endnu). Far fik lov til at sove lidt ekstra og derefter gå amok i
haven. Han havde fjernet hækken, da Elliot, Amanda og mor kom tilbage fra Solbjerg.
Lørdag lavede vi ikke alverden i løbet af dagen. Ved 17.00 tiden kom moster Stine og passede Elliot og
Amanda. Mor og far skulle til 40 års fødselsdagsfest hos Jesper i Skanderborg. Elliot og Amanda blev
puttet af moster Stine, som holdt vagt hele aftenen. Sent på aftenen kom Nana også forbi og var lidt
social med Stine. Nana havde været med firmaet i Fårup Sommerland og alligevel havde hun kræfter
og lyst til at hjælpe Stine.
VM fodbold: Danmark tabte 2-0 til Holland.
Fredag d. 11. juni 2010:
Elliot bliver 1 år - han blev vækket med sang, flag og gaver.
Senere på dagen var der gæster til kaffe og kage og senere lidt grillkylling på dåse. Elliot var lidt
betuttet over de mange gæster der var ankommet, da han stod op fra sin middagslur.
Han fik SÅ mange gaver at Amanda måtte træde til og hjælpe med at pakke ud. Det gik også fint. Der
var nogle hårde pakker og også nogle bløde pakker, men det lod Elliot sig ikke mærke af.
Lille sidebemærkning: VM i fodbold starter i dag - afvikles i Sydafrika og fortsætter de næste 3-4 uger.

81 af 98

·

·

·

·
·

·

·

·
·

·

·

·

·

·

Torsdag var Elliot med far i Århus og besøge Lone på hendes kontor i Frederiksgade. Elliot fik en 3
timer lang lur undervejs, men fik da lige hilst på Lone. Elliot var efterfølgende med inde og købe sin
egen gave til i morgen. Vi røber IKKE her, hvad det er. Elliot er meget spændt på hvad han skal pakke
ud i morgen, når han nu fylder 1 år.
Onsdag regnede det igen i Hørning. Elliot kunne ikke finde ud af sin normale rytme, den var blevet
slået i stykker efter tirsdagens strabadser på Skodaens bagsæde. Da mor kom hjem fra arbejde var
Elliot både sulten og træt. Amanda og far tog til svømning i Lyseng og havde en god aften. Amanda fik
udleveret sit røde svømmebevis, som er HASA's grundkursus. Nu gælder det næste mål, men
svømmeklubben holder sommerferie og starter først 18. august igen.
Tirsdag var Elliot, Amanda, mor og far til Oldemors bisættelse i Herlev. Der blev sagt pænt farvel til
Oldemor. Amanda havde tegnet en tegning og fået mor til at skrive en hilsen, som Oldemor fik med på
kisten ved siden af de flotte røde roser.
Efter bisættelsen hyggede vi os i haven hos Helle, Leif, Magnus, Sofie og Laura. Amanda legede rigtigt
godt med Laura. Der blev hoppet på trampolin og der blev lavet sandkage i legehuset. Elliot fik en lang
lur bag skuret.
Det var en rigtig god dag trods alt.
Mor og far havde valgt at køre over broen hjem til Jylland samme aften. Amanda var spændt på at se
broen, men hun faldt i søvn lige omkring Greve S. Elliot derimod var meget spændt på at se den bro,
så han holdt sig vågen HELE vejen hjem til Hørning. Han fik set både Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen
og Vejle Fjord broen. Han hyggede sig med sin sut og den gode musik i radioen.
Elliot er efterhånden ved at være ret god til at sidde på potte og i øvrigt også levere varen NÆSTEN
hver gang. Han er også så småt begyndt at give tegn fra sig, når han skal lave stort. Mor og far har
indtrykket af at, når han peger mod sit værelse, så er der for at komme på potten.
Mandag var fars første dag med forældreorlov. Det var en trist regnvejrsdag, så der var ikke den store
lyst til at gå udenfor. Elliot og far hørte musik (ACDC), legede, spiste og sov indenfor indtil de skulle
hente Amanda i børnehaven. Amanda kørte hele vejen hjem fra børnehaven på cykel uden problemer.
Mens mor var til møde på arbejdet (om aftenen), så Amanda, Elliot og far en video på Youtube med
Gene Kelly, som synger i regnen. Den var Amanda helt vild med og måtte se den igen og igen.
Lørdag bad Amanda fa om at ringe til Käte og invitere hende over til trampolin-hopning og badetur i
vores lille badebassin. Käte, Amanda og Elliot hyggede sig gevaldigt.
Senere var der kort besøg af mormor og morfar, som kiggede forbi til en gang grill-mad - de har jo
stadig ikke noget køkken.
Fredag blev Amanda hentet i børnehave af mormor, der havde passet Elliot hele dagen. Mor havde jo
første arbejdsdag efter 14 måneders barselsorlov. Mor havde en hård dag på jobbet.
Fredag aften var Elliot og Amanda i Virring sammen med mor og far og besøge bedstemor. Hun havde
besøg af faster Karin fra Thyborøn, som lige var forbi et smut inden hun skulle videre til Toscana med
farfar. Karin er et rigtigt "legebarn" og kunne sagtens styre både Amanda og Elliot.
Elliot og Amanda mistede deres kære oldemor i Herlev tirsdag d. 1. juni 2010.
Hun blev 86 år.
1. juni 2010:
Elliot gider ikke at have bryst fra mor mere. Han brokker sig, hvis hun begynder at "dække bord". Det
gider han godt nok ikke mere, da!!
Bedstemor var i øvrigt barnepige i Hørning i dag, mens far var på arbejde og mor var i Herlev og se til
Oldemor. Amanda blev hentet af Sofie, Laura og Asger i børnehaven.
29. maj 2010:
Amanda fik lov til at låne Käte's cykel uden støttehjul. Det viste sig at Amanda uden problemer kunne
cykle afsted. Amanda er meget stolt over at kunne cykle. Mor og far er også stolte og kan næsten ikke
forstå at Amanda selv kan cykle.
Amanda er også blevet så stor at hun selv kan gå i brusebad.
Mandag tog vi en slapper om formiddagen. Eftermiddagen bød på en tur i svømmehallen i Odder. Elliot
elsker det godt nok. Amanda kan også godt lide at være i svømmehallen, men hun er mere forsigtig
end Elliot. Efter svømmeturen havde vi et stop hos bedstemor i Virring, hvor vi fik eftermiddagskaffe og
aftensmad. Derefter hjem på hovedet i seng.
Søndag var vi til morgenmad/brunch hos Lars og Gitte i kolonihaven i Viby. Vi hyggede os et par timer.
Elliot sov godt nok det hele væk, men Amanda fik da spist rundstykker og fik leget med Gitte i haven.
Søndag eftermiddag tog vi alle en lille tur til Pinds Mølle og fik vores eftermiddags-te og nogle lækre
kys-kager fra bedstemor. På vejen havde vi en kort foto-session med en rapsmark i baggrunden.
Lørdag i pinsen var Elliot og Amanda med mor og far på Strøget i Århus. Vi osede rundt og havde nogle
hyggelige timer inden frokost, som vi fik i Sallings cafeteria.
Vi sluttede af med at købe ærter og roser hos grønthandleren på Strøget. Amanda synes at han var
super sej. Han råbte "Hvem vil ha de her sidste roser for 50 kroner". Det kunne Amanda ikke stå for,
så far måtte sige "Hep, det vil vi!". Det endte altså med at vi kom hjem med 1 kilo ærter og 44 roser.
Amanda hyggede sig på trampolinen i et par timer lørdag eftermiddag - kun afbrudt af små
ærtepauser.
Fredag inden pinse havde Amanda besøg af Malthe fra børnehaven. Han var med hjemme og hoppe i
trampolin og få lidt is og saftevand m.v. Amanda og Malthe hoppede helt vildt på trampolinen, så de
blev helt svedige og fik mørkerøde kinder. Sundt så det ud.
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19. maj - Amanda kom hjem fra svømning med tårer i øjnene. Hun havde talt med morfar i telefonen.
Han kunne fortælle at Pepsi var død. Øv, øv! Amanda sagde at hun ville drømme om Pepsi i nat, da
hun gik i seng.
Elliot har for et par dage siden lært at vinke, så når man vinker og siger "VINKE VINKE", så vinker han
faktisk tilbage igen. Det kræver naturligvis at han er frisk og i godt humør - ellers får du ikke så meget
respons fra ham.
17. maj: Amanda, Elliot og mor vækkede far på sengen med fødselsdagssang og gaver. Det var
mandag morgen kl. 6.30. Efter børnehave hen på eftermiddagen blev far slæbt med på Marselisborg
lystbådehavn og spise på Navigator. Det var noget Elliot, Amanda og mor havde arrangeret uden fars
viden om det. Amanda synes det var en god overraskelse. Elliot smagte vanilie-is for første gang. Det
var han faktisk ret vild med.
16. maj 2010: Elliot blev hentet hos bedstemor og Amanda kom hjem fra sommerhuset og gæster
væltede ind til surprise 40 års fødselsdag hos far. Far var helt uforberedt på at få gæster, men mor
havde en lille finger med i spillet. Amanda og Elliot fik leget med Laura og Asger.
Amanda tog med mormor og morfar i sommerhus. Elliot tog ud til Virring. Mor og far tog til bryllup i
Viby J. hos Pia og Allan.
Amanda hyggede sig rigtigt i sommerhuset. Steen og Jette var der også. Amanda så en død svane ved
stranden. Det har hun fortalt meget om. "Den bliver ikke rask igen!". Elliot var lidt små sløj hos
bedstemor, men de havde en god dag sammen og Elliot overnattede for første gang hos bedstemor.
Det gik jo fint.
Far og mor er begyndt at kalde Elliot for "Den Rastløse". Han kan simpelthen ikke sidde stille i nogle få
sekunder. Han er altid på farten og på udkig efter nyt og spændende.
12. maj 2010 var dagen, hvor Elliot med succes fik presset en klejne ud i potten. Man må sige at det
var væsentligt hurtigere end storesøster.
Elliot er begyndt at sidde på potte. Han har faktisk præsteret at tisse på potten, men vi afventer stadig
at han laver en "klejne".
Lørdag d. 8. maj 2010 fylder mor 37 år. Spændende om hun har gættet, hvad vi har købt i gave til
hende. Også spændende at der dukker en masse gæster op.
Nu er det ganske vist. Elliot har sikret sig en vuggestueplads i Oasen d. 1. august 2010. Elliot glæder
sig muligvis, men Amanda glæder sig mere.
Onsdag aften kom Lone forbi. Amanda viste sin trampolin frem, mens Elliot nøjes med at smile og vise
sin efterhånden fine kravleteknik.
Det blev faktisk også vedtaget at Lone fremover skal hedde: "Faster Lone".
Tirsdag var Elliot igen i svømmehallen. Det er som om han bliver mere og mere glad for at svømme.
Han elsker at lege i vandet.
Mandag - kort visit på Herlev Sygehus. Oldemor så lidt bedre ud og vi havde en kort sludder med
hende. Efterfølgende til brunch hos Steen og Jette inden turen gik hjemad med Mols færgen. Amanda
var meget glad for at komme hjem og hoppe på sin trampolin. Elliot var også glad for at komme hjem
til sit legetøj.
Søndag var den store dag, hvor vi skulle feste for Magnus, som jo blev konfirmeret. Det var en
fantastisk fest med god mad og drikke og masser af tårevædende taler. Magnus var selv mand for en
god tale. Alle børnene kunne lege sammen udenfor på den store legeplads. I øvrigt var der også
dækket bord til børnene i en særlig børne-afdeling. Alt i alt en god dag, men lang blev den. Far,
Amanda og Elliot var meget trætte og gik tidligt i seng i lejligheden i Herlev.
Lørdag morgen stod vi op og spiste en god morgenmad, som Martin og Anabella havde lavet. Lækker
lækker morgenmad. Vi sagde farvel til dem og var en tur i Fields, hvor vi købte sko til Amanda. Det var
ikke nemt at finde de rigtige, men det gik. Vi hilste på Mikkel Kessler og så blev far "sat af" i Fields,
mens Elliot, Amanda og mor tog videre til Herlev, hvor det blev til besøg hos Jette og Steen og i øvrigt
også et besøg hos oldemor på Herlev Sygehus. Amanda fik strøget oldemors hår, mens oldemor lå og
sov. Det blev også til en lille sludder med oldemor inden turen gik til Vindebyvej, hvor mormor diskede
op med vikingegryde. Far dukkede op og spiste med - det samme gjorde moster Stine. Hun havde
været i Fælledparken og fejre 1. maj.
Store bededag tog vi et smut til København og besøgte Martin og Anabella på Amager. Carsten og
Karin mødte også op, så nu har vi set giraffen. Amanda skulle lige bruge lidt tid på at tø op, men så
kom der ellers gang i snakken. Elliot kravlede rundt og rejste sig op og viste tricks. Amanda var et lille
smut med ovre hos Carsten og hilse på Luna. Det gik fint. Luna fik lidt hundekiks af Amanda.
Elliot kravler og kravler. Han er har nu fundet ud af teknikken, når han skal over et dørtrin. Han er
begyndt at være meget interesseret i at rejse sig op ved borde, stole og skænk. Han har fundet ud af
at han kan rejse sig op og klappe lidt på fjernsynet. Det trænger til at bliver klappet rigtigt hårdt. Far
har bedt Elliot om at klappe til fjernsynet, så vi kan få gang i en forsikringssag og i den forbindelse få
fat i en SONY fladskærm. Far venter og venter.
Tirsdag var dagen, hvor Amanda fik sin længe ventede trampolin.
Mor og far synes det er VILDT stor. Vi skal nok lige vænne os til den.
25. april 2010:
Elliot er for alvor begyndt at foretrække at kravle i stedet for at krybe. Det går pænt stærkt, men
kravleteknikken KAN forebedres.
Amanda har dygtigt hjulpet far og mor med at ordne have og andre udendørs gøremål. Det er dog
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krævende med at det friske luft og aktivitet, så man er noget træt og irriteret ved sengetid. Det gælder
både børn og voksne.
Lørdag var Amanda ude hos Laura og Asger og hoppe på deres nye trampolin. Det var forrygende og
Amanda er vild efter at få en trampolin magen til. Elliot kiggede på så længe han nu var vågen. Han
puttede sig i sin barnevogn efter 15 minutters kig på de tre, der hoppede løs.
Onsdag aften var Amanda afsted til svømning sammen med mor. Det gik rigtigt fint. Amanda bliver
mere og mere modig. Mens de var afsted havde Elliot og far besøg af kusine Line, som var forbi og
hilse lidt på Elliot og Amanda. Amanda var jo godt nok kun for en kort bemærkning.
Tirsdag var Elliot til svømning igen. Han bliver mere og mere vild med det. Han elsker at svømme.
Mandag var det så moster Stine til at fylde år. Denne gang 25 år. Amanda havde glædet sig til at være
sammen med faster Inge, som dukkede op sammen med onkel Aage. Elliot viste sin kravle-teknik,
mens Amanda var rundt og servere chips for Inge og Aage. Mor, far m.fl. kom i sidste række.
Amanda holdt sig vågen til 22.15, hvor hun faldt i søvn i bilen på vej hjem.
Elliot fik lov til at sove et par timer i Solbjerg inden han blev hevet med ud i bilen og hjem i seng. Det
var en super aften med god mad. Lagkagen og isen var det bedste ifølge Amanda.
Søndag d. 18. april 2010 fyldte moster Nana 34 år og vi besøgte hende i Højbjerg. Hun havde lavet
god mad. Det er Nanas favoritmad til sin fødselsdag: Hamburgryg med kartofler, gulerødder og hvid
sovs. Der var også god dessert. Efter en lille gå-tur (Amanda på løbecykel) fik vi varm kakao, boller og
lagkage. Uhhhm. Amanda legede med en meget træt moster Stine. Elliot kravlede rundt i Nanas
køkken og stue. Der er rigtigt mange spændende ting at kigge på for Elliot. Han blev da også ind i
mellem stoppet inden han lavede ulykker.
Elliot viste at han så småt er begyndt at kravle, selvom han stadig foretrækker at mave sig frem.
Lørdag vågnede Elliot og Amanda i Solbjerg. Det var Elliots første overnatning i Solbjerg. Mor kom
tidligt lørdag morgen og hentede Elliot og Amanda med hjem til Hørning. Amanda var kun hjemme for
en kort stund, idet hun blev hentet af morfar. De to skulle hente Stine ved toget i Skanderborg. Stine
kommer jo hjem for at fejre Nanas fødselsdag i morgen, søndag og i øvrigt også sin egen på mandag.
Fredag d. 16. april 2010 er det Dronning Margrethes 70 års fødselsdag.
Amanda spiste Margrethe kage i børnehaven og der blev råbt hurra.
Fredag aften blev Elliot og Amanda passet i Solbjerg, mens mor og far var til Kashmir koncert i
Horsens Teater.
Amanda og mormor fik set Dronning Margrethes fødselsdag i TV.
Torsdag morgen (natten til torsdag) var Elliot ikke helt på toppen. Ondt i halsen og hoste. Han havde
feber fra morgenstunden og har ikke haft den bedste dag, men tilsyneladende havde han det lidt
bedre, da han blev puttet lidt over 20.00 torsdag aften.
Onsdag gav udfordringer med logistikken hjemme i Hørning. Amanda skulle til svømning sammen med
far. Mor skulle til møde i børnehaven. Elliot skulle passes af morfar, mens mormor var til svømning.
Alting flaskede sig. Amanda fik svømmet og nød det. Elliot havde en god barnepige i form af morfar.
Søndag besøgte vi Claus og Carine og deres nyfødte datter, Rebecca i Brabrand. Rebecca er knap en
måned gammel og hun er godt nok en lille sød en. Elliot virker meget stor i forhold til. Elliot tjekkede
B&O subwooferen og mavede sig rundt på trægulvene. Han fik set alle hjørner af huset NÆSTEN.
Lørdag var Elliot og Amanda med mor og far i Stilling for at fejre fætter Asgers 3 års fødselsdag. Han
fik mange gode gaver. Han var rigtig glad for den værktøjskasse han fik af os. Amanda fik leget med
Laura, Asger og Jeppe. Marie ville også gerne lege lidt med, selvom hun er lidt stor. Det var godt vejr,
så vi legede meget udenfor i haven, hvor det nye legehus (magen til vores) stod.
Elliot spiste, smilede, sov, smilede, mavede sig rundt og smilede. Det gik hans tid med.
Inden Asgers fødselsdag var Amanda og far lige et smut inde hos Jakob Mathiasen i Århus og hilse på
alle hundehvalpene og deres forældre Lucas og Amanda. Det var en rigtig sjov tur, som Amanda nok
kan snakke meget om de næste par dage.
I dag fylder fætter Asger 3 år. Han fejres på lørdag.
Elliot er ved at ændre præferencer for legetøj. Han overvejer helt at droppe at lege med klemmer. Han
har leget med klemmer de sidste 3-4 måneder, men nu synes det at være slut. Han vil udvide sin
horisont - han er begyndt at spise Pixi-bøger.
Amanda var ude at køre på løbecykel i dag. Hun er ved at være ret sej på den cykel. Slipper fødderne
fra jorden og lader cyklen rulle selv. Det tyder på at hun inden længe kan kaste sig op på en cykel
uden støttehjul.
Onsdag aften var Amanda til svømning for første gang. Altså rigtig svømmetræning. Amanda var
meget begejstret for det og var meget modig - prøvede alverdens øvelser uden at pive.
Mens Amanda var med mor, så blev Elliot hjemme ved far. Vi fik leget lidt med bolde og læst lidt bøger
efter vi havde spist aftensmad. Elliot var meget glad for at se mor. Han savnede den lille tår, som han
får inden han hopper i seng.
Dagen efter påske har Elliot fundet ud af, hvordan man kommer fra liggende stilling til siddende
stilling. Det foregår meget forsigtigt, men sikkert ser det ud.
2. påskedag var en afslapper-dag hjemme i Hørning. Dvs. vi var i Skanderborg og fodre ænder over
middag. Vi tog farfar med hjem til Hørning og fik kaffe og kage. Farfar fik set at Elliot er meget mere
mobil end tidligere - der var også god kontakt med smil og grin fra Elliots side, når farfar lavede skøre
ansigter.
Påskedag var Elliot og Amanda med mor og far i Solbjerg til påskefrokost. Vi fik lækker lammekølle,
som Amanda spiste med velbehag. Når hun gør det, så betyder det at kødet er mørt og godt. Elliot
viste sine færdigheder på gulvet - krybe-teknikken forbedres dagligt og han gør tilløb til regulær
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kravleri og forsøger også at rejse sig op ved møbler, som han kan få ved.
Amanda fik det længe ventede påskeæg af mormor. Det var godt nok stort, så hun valgte at gemme
halvdelen til 2. påskedag.
Der blev lige kort hilst på Lasse, som er hjemme fra Burma for et par uger eller tre.
Elliot er ved at være ret mobil, selvom han kun maver sig frem. Det går hurtigere og hurtigere. Han
bliver også mere og mere modig - forsøger at rejse sig op og ser f.eks. til gryderne og kravler op på
vores VHS video. Han står også ofte på alle fire og vugger, men han mangler stadig at lave selve
kravle-bevægelsen med benene. Når han skal frem foretrækker han altså stadig at krybe/mave sig
frem.
Lørdag kom Amanda hjem sent på formiddagen. Vi spiste lidt frokost inden vi besøgte Jakob
Mathiasen, som er kommet hjem fra Spanien. Han havde taget sine to chæfer-hunde med hjem Amanda og Lucas hedder de. De er netop for 20 dage siden blevet forældre til et kuld hvalpe på 9
styks. De var godt nok søde. Amanda var helt solgt og Elliot var MEGET interesseret i at snakke med
hvalpene, som netop havde fået øjne for et par dage siden.
Amanda måtte fælde en tåre, da hun skulle sige farvel til de 9 søde hvalpe. Amanda nåede også at
blive rigtigt gode venner med Amanda (hunden). Lucas var LIDT for vild, så vores Amanda var ikke så
vild med Lucas.
Fredag var Elliot, Amanda og mor i Solbjerg, mens far var chauffør ved Aros stævnet i Viby BK.
Amanda fik endda lov til at overnatte til lørdag.
Torsdag gik turen til Aalborg. Vi besøgte William og Calvin. Amanda og William legede sammen hele
dagen uden de store problemer. Ingen gråd og skrigeri. Elliot og Calvin legede ikke sammen. De
kiggede hinanden ud og forsøgte at lære hinanden nogle tricks.
Alle børn blev puttet ved 19.00 tiden efter en lang dag med leg.
Turen hjem til Hørning foregik ved 23.00 tiden. Begge børn sov hele vejen hjem og var nemme at
putte, da vi var hjemme 00.30.
Onsdag var Elliot og Amanda i svømmehallen med mor, mormor og morfar. Det gik rigtigt godt.
Amanda var i vældig humør og var en smule frygtløs.
Onsdag aften var Elliot og Amanda på besøg hos bedstemor sammen med mor og far. Bedstemor
havde lavet fiskefrikadeller, som både Amanda og Elliot spiste af. Bedstemor diskede også op med
chokolade og kage, som Amanda straks hoppede ombord i.
Tirsdag havde Elliot besøg af sundhedsplejerske for sidste gang. 81 cm og 9,8 kg. Elliot ligger lidt over
gennemsnittet i længde (højde) og han ligger lige på gennemsnittet mht. vægt. Amanda var meget
med i snakken med Anne (sundhedsplejersken). Amanda forsøgte at være centrum med diverse
spørgsmål og kommentarer, men Anne forstod at afværge på en pæn måde.
Mandag fik Elliot lov til at smage lasagne for første gang. Det gik fint - han spiste op. Så er der i hvert
fald en ting, som Amanda og Elliot er fælles om mht. mad.
Lørdag d. 27. marts var Elliot med mor og far til faster Inges 60 års fødselsdag i det forkerte Hørning.
Elliot legede med Bertram, Mathilde og Mille Mai. Jane havde lavet god mad til børnene. Elliot havde en
god aften på dansegulvet, hvor der blev lyttet til Peter Vildmand. Elliot blev puttet i sin weekendseng i
fitness-rummet og sov nogle timer inden turen gik hjem til det rigtige Hørning.
Amanda var i mellemtiden på besøg hos bedstemor i Virring - det var med overnatning og klipning og
en tur i Toys 'r us i Tilst. Amanda har haft en godt døgn hos bedstemor.
Fredag d. 26. marts 2010:
Vi er hjemme efter en god skitur til Norefjell i Norge. Det kan godt være at der er delte meninger om,
hvor god turen var, men GOD var den i hvert fald. Et af højdepunkterne var at Amanda fik taget mod
til sig og kørte på ski - fik øvet en del og blev faktisk ret god til det. Næste år er hun sikkert klar til
endnu mere.
Gode billeder fra turen på vej. Se "video".
Torsdag var Amanda til gymnastik for sidste gang i denne sæson. Æv, æv!
Tirsdag var Elliot, Amanda og mor i Billund for at hente far ved flyveren. Det var den helt store glad
velkomst far fik. Far var også glad for at være hjemme igen. Amanda holdt far i hånden hele vejen
hjem til Hørning.
I weekenden var Elliot, Amanda og mor på visit i Solbjerg, mens far var afsted med Allan i Barcelona.
Det var en rigtig god weekend. Amanda savnede far og kunne ikke forstå, hvorfor han ikke snart kom
hjem.
Søndag morgen/formiddag stod, far, Carsten og Martin ud af sengen. Amanda havde glædet sig til at
lege med Martin og Carsten og nu kunne hun endelig få sin lyst styret. Der blev drillet og leget til den
store guldmedalje. Amanda havde en fornøjelig formiddag inden Martin og Carsten kørte hjem til
Amager igen.
Elliot viste kunnen på sine mave-kravleri. Han var her, der og alle vejne.
Søndag eftermiddag er mor og Amanda kørt i svømmehallen, mens far og Elliot passer huset der
hjemme.
Lørdag kommer Carsten og Martin på besøg og kigger til Elliot og Amanda. Senere lørdag skal de med
far til Nephew koncert i Århus.
Elliot, Amanda og mor skal besøge mormor og morfar, mens far er afsted til koncert.
Mandag morgen var Elliot og Amanda med mor og far i Skanderborg. Jesper blev vækket på sengen kl.
7.00 med fødselsdagsrundstykker, flag og gaver. Der var 10-12 gæster. Heriblandt var Silas, som er på
alder med Elliot. Silas er søn til Jesper "pudser" og Camilla. Silas havde samme kravle-teknik som
Elliot, så de kunne rigtigt mave sig rundt mellem gæsterne.
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Søndag havde vi besøg af farfar til eftermiddagskaffe og aftensmad. Han kiggede forbi - det var ved at
være længe siden han havde set Elliot og Amanda. Amanda spillede bold med farfar, mens Elliot bare
mavede sig rundt og smilede til alle.
Lørdag blev Elliot og Amanda passet af morfar og mormor, mens far var til badminton og mor var til
koncert i Hørning kirke.
Fredag blev Amanda hentet i børnehaven af mormor og morfar. Efterfølgende tog de hjem til
Bjertrupvej og legede med Elliot og mor. Amanda legede "hest" med morfar. Han havde købt seletøj,
som vi kan bruge, når vi skal på ski. Det var Amanda meget glad for at lege med. Nu er hun dus med
det og klar til ski i Norge. Elliot mavede sig rundt i huset, mens mormor og morfar var her. Han viste at
han sagtens kan komme rundt i huset. Vi må lukke dørene for at han ikke kravler ind på bl.a. Amandas
værelse og savler på hendes gulv. Det vil Amanda i hvert fald ikke have.
William og Calvin med forældre overnattede til søndag. Calvin var stadig ikke meget værd (det viste sig
senere at være mellemørebetændelse). Vi fik sagt farvel til aalborggenserne lidt før frokost. Efter
frokost fik vi besøg af Mille og Isac fra Gedved. De kom forbi for at leget med Amanda og Elliot. Det var
primært for at lege på kælkebakken. Amanda var lidt uheldig at styrte på sin første tur. Hun fik et lille
hul på overlæben, men det gik hurtigt over. Amanda og Mille havde det meget sjovt på bakken.
Efterfølgende var der boller og varm kakao hjemme hos mor på Bjertrupvej. Isac på 11 måneder viste,
hvordan man nemt kravler rundt og sætter sig og kommanderer med storesøster. Han var godt nok
sjov at følge. Elliot kunne ikke helt være med i det tempo, men når det gælder at finde smilet frem, så
var Elliot igen den bedste. Hele tiden smil på læben.
Lørdag fik vi besøg af William og Calvin og deres forældre fra Aalborg. Calvin var ikke helt på toppen,
men William var godt nok frisk og det var Amanda også. Der blev kælket, leget og larmet til den store
guldmedalje. Elliot viste at han kunne mave sig rundt i hele huset og i øvrigt viste han, hvorfor han
efterhånden er begyndt at få kaldenavnet: "Smiley". Han har HELE tiden det store smil fremme. Svært
at finde et tidspunkt, hvor han er sur.
Fredag blev Amanda hentet af mormor og morfar. De havde planlagt en tur i Randers Regnskov
sammen med Amanda. Det blev en rigtig god tur til Randers, hvor de fik set en masse dyr og rørt ved
en slange. Amanda tog en overnatning i Solbjerg natten til lørdag, mens Elliot mavede sig rundt
hjemme i Hørning sammen med mor og far.
Torsdag havde Amanda besøg af Malthe fra børnehaven. Det havde Amanda glædet sig meget til.
Amanda og Malthe fik leget sammen i 3 timers tid og det gik super godt. Da far kom hjem fra arbejde
var Amandas første kommentar: "Jeg savner Malthe!".
Tirsdag var Amanda i børnehave. Første gang med madordning. Det var en succes. Amanda hjalp med
at skrælle gulerødder. Hun snittede godt nok i sin finger - en lille rift, som jo kræver "Spidermanplaster". Amanda er MEGET glad for at have plaster på.
Elliot gik i øvrigt helt amok med mad i dag. Specielt aftensmaden - der blev kørt ned til den store
guldmedalje.
Hovedret: Kartoffelmos med tomatsovs.
Dessert: Æble, pomello og kiwi.
Mandag var Amanda med bedstemor i Skanderborg Kulturhus og se klovne-show. Laura, Asger og
Sofie var også med. Efterfølgende var de allesammen i Virring og spise frokost. Elliot og mor dukkede
også op der. Efter frokost var der slæde-ture på bakken i Virring. Det var MEGA sjovt. Amanda havde
en god dag sammen med Asger og Laura.
Søndag havde vi kort visit af mormor og morfar. De kom forbi og sang fastelavnssang for Amanda og
Elliot. De havde også fastelavnsris med til Amanda og Elliot. Der var højt humør fra både Amanda og
Elliots side.
Senere søndag besøgte vi Jesper og Katrine i Skanderborg, som kunne fortælle at de skal være
forældre i juli 2010. Det var godt nok spændende nyt fra dem. Vi hyggede os hele eftermiddagen med
chokolade og kager, mens Amanda og Jesper legede gemmeleg. Amanda var helt oppe og køre og var
træt træt træt, da vi kørte hjem ved 19.30 tiden. Elliot var også træt, men han skulle lige hjem og
have lidt at spise inden han skulle i seng. Amanda røg direkte i seng - dog med den efterhånden
obligatoriske "Find Holger bog".
Lørdag var Elliot, Amanda, mor og far til 44 års fødselsdag hos Claus i Stilling. Amanda fik leget med
Asger, Laura, Jeppe og Marie. Det gik jo vældigt. Elliot viste at han kunne mave sig fremad og i øvrigt
gik han lidt rundt i favnene hos bedstemor, Sofie og Gerda. Han følte sig meget tryg hos de tre, så
ingen bøvl der. Alle børnene var i øvrigt ude i garagen og slå katten af tønden. Amanda og Asger var
meget venlige ved tønden. De forsøgte med nogle blide slag, så tønden ikke gik i stykker. Derimod gik
det mere alvorligt for sig, da Jeppe, Marie, Laura og Jens tæskede løs på tønden.
Elliot bliver mere og mere mobil. Han er her, der og alle vegne. Han maver sig stadig frem og bruger
stadig ikke benene særligt meget. I øvrigt er han begyndt at kalde. Han siger: "Arrhhg, arrhg, arrhg!!".
Så ved man at han er ude på at få en "snak". Der kan godt køre en samtale af den art i 3-4 minutter
før han finder på nyt.
Amanda er blevet lidt vild med Jay-Z og Alicia Keys "Empire State of Mind" sangen. Hun spørger,
hvornår vi skal høre hende der der synger "New York"!
Lørdag var Elliot og Amanda med mor og far i svømmehallen i Horsens. Det er godt nok en stor og flot
svømmehal. Spændende at prøve. Elliot viste tricks og det gjorde Amanda faktisk også.
Efterfølgende kørte vi til Gedved og besøgte Mille og Isac. Vi var der et par timer. Da Amanda havde
tøet op var hun vild med at lege med Mille. Isac kravlede rundt og legede med Elliot som lå og drejede
rundt på gulvet og fulgte med i Isacs bevægelser. Isac er en værre sludre-mikkel. Hold da op hvor han
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sludrer og bruger kropssprog. Man er ikke helt sikker på man ved hvad han siger, men han vil i hvert
fald udtrykke et eller andet. Han bliver i øvrigt 11 måneder om et par dage.
Fredag var Elliot hos mormor og blive passet i løbet af dagen. Amanda og mor kom senere og hyggede.
Kørte bl.a. på slæde. Senere kom far også til Solbjerg og vi havde en hyggelig aften, hvor Nana og Per
også dukkede op.
Elliot er blevet så mobil at han "kravler" (maver sig frem) og roder med fars U2 DVD film. Det er far
ikke meget for, så vi skal snart have fundet ud af en permanent løsning.
Elliot spiser efterhånden alverdens ting - hans mad-vifte vokser dag for dag. Tomat-suppe med flütes
til - det kører bare ned. Og det er ikke bare små portioner, der bliver slugt. Det er virkelig noget der vil
noget.
Elliot er så småt begyndt at mave sig fremad. Han bruger virkelig armene og er efterhånden ved at
finde ud af at, hvis han bruger benene, så kommer der mere skub i. Han vil gerne over og lege med far
VHS video-maskine, som står lige i "børne-højde". Elliot er også meget interesseret i Amandas LEGOklodser, som står inde i stuen i kassen. Elliot kan godt få fat i kassen og mave sig lidt op og fiske nogle
klodser nede i kassen. Amanda er ikke glad for det, fordi "Elliot savler på klodserne ..."
Søndag kom mor og Elliot hjem efter en god tur til Pindstrup Centret. Mor havde haft travlt med
svømme-kursus, mens Elliot og mormor havde hygget sig.
Amanda og far var glade for at se Elliot og mor tilbage i Hørning.
Lørdag tog Amanda og far med tog til Århus en tur. Udelukkende for at ose lidt rundt. Vi brugte nogle
timer i Bruuns Galleri og på Ryesgade inden vi besøgte Sophie, Nicklas og Dorthe i et par timer til kaffe
og kage. Vi tog den blå bus hjem ved 15.30 tiden. Amanda havde haft en hård dag indtil da og faldt i
søvn i bussen på vej hjem. Far måtte bære hende hjem fra busstoppestedet. Hun sov videre i mors
seng og sover stadig (kl. 18.45).
Fredag tog mor og Elliot afsted til Pindstrup Centret sammen med mormor. Amanda blev passet hos
bedstemor indtil far kom hjem fra Køge, hvor han havde været til møde i firmaet.
Amanda og far spiste aftensmad hos bedstemor og så X-Faktor bagefter.
Bedstemor kørte os hjem og Amanda fik lov til at sove i mors seng.
Elliot skal med mor og mormor på tur til Pindstrup Centret i den kommende weekend. Det bliver
spændende. Det bliver også spændende for far og Amanda at være alene hjemme i Hørning. Mon ikke
de kan finde på at tage en tur med toget til Århus eller noget andet spændende. Amanda har godt nok
foreslået at vi skal lege med puslespil hele weekenden, men æææhhh - det gider far ikke.
Elliot er for alvor begyndt at være alt-ædende. Bare det er nemt at tygge, så går han i krig med alt lige
fra avocadoer til leverpølsemader.
I øvrigt er han og Amanda ved at have en rutine lige efter aftensmaden. Amanda skal lege klovn og
Elliot skal grine højlydt. Den seance kan godt stå på i 5-10 minutter hver aften.
Weekenden har været brugt til at komme ovenpå efter influenza og snue i snart 14 dage. Der var
besøg af bedstemor lørdag eftermiddag/aften. Hun kom legede et par timer med Elliot og Amanda.
Efter børnenes sengetid blev bedstemor for hygge og se håndboldkamp mellem Danmark og Island
sammen med mor og far.
Søndag blev det til et kort fastelavnsbolle-visit hos farfar i Skanderborg.
Ellers har den bare stået på puslespil og diverse leg hele weekenden.
Amanda var igen til gymnastik efter sin sygdom. Det var en rigtig god gymnastik-time i dag. Amanda
var i hopla.
Elliot er så småt ved at være ovenpå igen. Ikke helt på toppen, men næsten.
Måske kan vi se frem til en weekend, hvor vi kan komme lidt ud af døren.
Mandag var Amanda i børnehave for første gang efter sin influenza. Det var godt for hende at komme
afsted og lege med Malthe og de andre i børnehaven.
Elliot har det ikke for godt og tager en rolig dag hjemme hos mor.
Amanda havde en god dag i Solbjerg sammen med mormor og morfar.
Elliot har i løbet af søndagen fået det så dårligt at han ikke er til ret meget ballade. Han har lidt feber
og hoster og har ondt i halsen.
Amanda har været sløj hele ugen og har ikke været i børnehave. Elliot har her i weekenden fået lidt
snue og hoste, så det kan være han tager nogle sygedage i den uge vi kommer ind i.
Amanda er taget til Solbjerg søndag formiddag for at lege med mormor og morfar.
Elliot er begyndt at være alt-spisende. Han prøver alting. Han kan godt lide rugbrød med leverpostej.
Han spiser spinat og torsk og mange andre spændende ting.
Tirsdag morgen var Amanda træt - hun havde hostet hele natten og havde ikke sovet så meget. Hun
tog dermed en sygedag hjemme hos mor og Elliot, som så ikke kom til svømning. Det blev en laaang
dag for mor. Far kom hjem fra arbejde ved 17.00 tiden og havde inviteret sin kollega Karl med hjem til
lidt spisning. Det var hyggeligt - Elliot var i hopla og spiste fint, mens Amanda slet ikke var i hopla.
Hun virkede pludselig meget sløj og havde ikke lyst til at spise. Hun blev lagt i seng med feber lidt over
19.00. Vi krydser fingre for at det ser bedre ud i morgen.
Mandag blev Amanda hentet i børnehaven af mormor og morfar. De kørte Amanda hjem, hvor de blev
mødt af Elliot, moster Nana og mor. Far kom fra arbejde lidt senere. Vi hyggede os nogle timer
sammen inden mormor og moster Nana tog hjem. Morfar var forinden kørt til musik-træning i
Storcenter Nord.
Amanda blev lagt i seng med en gevaldig hoste, som udviklede sig i løbet af natten.
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Søndag havde vi besøg af Lone. Det var et dejligt afbræk på en laaang søndag. Amanda trængte til at
lege med andre end de to kedelige forældre. Elliot fik også lidt opmærksomhed af Lone, men det var
Amanda, der slæbte Lone med rundt i huset og opfordrede hende til at lege med dukker, bamser,
puslespil, bøger osv. Lone fik HELE turen. Vi fik nogle rester fra gårsdagens fødselsdag. Lækkert
lækkert!!
9. januar 2010, farfar fylder 68 år.
Vi holder det her i Hørning og der kommer gæster fra Virring og Stilling. Amanda har hjulpet med at
lave lagkage og boller. Hun glæder sig til at lege med Laura og Asger. Hun er dog også meget
fokuseret på at smage lagkagen og bollerne.
Elliot tog en ordenligt lang skraber sent på eftermiddagen/aftenen, så han stod først op af sin
"eftermiddagslur" kl. 20.00. På det tidspunkt fik han så en gang aftensmad, mens Amanda legede
vilde lege med Laura og Asger.
Amanda var til gymnastik torsdag eftermiddag. Første gang i 2010.
Der blev gået til den med saltomotaler osv. Det var en energisk Amanda, der har taget hul på år 2010.
Elliot bliver bedre og bedre til at spise med ske.
Han er helt vild med mors grønsagssuppe. Den indeholder også en smule hvidløg, så når han har spist
sådan en portion, så lugter han af hvidløg.
Søndag aften skulle Elliot have sin godnat-tår inden han skulle puttes. Han havde dog mere lyst til at
lege, så han var faktisk med til at se det første afsnit af "Livvagterne", selvom det faktisk er forbudt for
børn. Han lod nu ikke til at tage skade af lidt bomber og skyderier i TV.
Søndag inden første arbejdsdag i det nye år var vi på en hyggetur i City Vest. Amanda har helt tjek på
hvor det er og hvad man kan få at spise der og hvor nisserne plejer at stå, så hun viste rigtigt sine
forældre rundt i City Vest.
Det var en rigtig hyggelig nytårsaften i selskab med Mads Emil, Mathilde og Allan. Amanda fik leget
med Mads Emil og Mathilde. Elliot fik vist at han kan smile og så græder han også, hvis der bliver for
meget larm med stole, der vælter og nytårsraketter der bomber løs udenfor vinduerne.
Elliot var kort med ude og fyre raketter af efter hovedretten. Det var Amanda også. Hun fik smidt med
knaldperler og fik set en masse fyrværkeri. Det var vildt spændende. Amanda kunne ikke lokkes i seng
før de to andre børn var blevet lagt. Dvs. at hun var det sidste barn, der blev lagt i seng. Da var
klokken lidt over 1.00.
GODT NYTÅR TIL ALLE - NU SKRIVER VI ÅR 2010.
Tirsdag var Elliot, Amanda og mor en tur i Aalborg og besøge William, Calwin og deres forældre. Det
var en rigtig hygge-/legedag. William og Amanda legede godt sammen. Elliot og Calwin legede knapt
så meget, men deres mødre hyggede og puslede lidt. Amanda viste, hvor god hun var blevet til at gå
på toilet. William er godt igang med at lære det.
Ved hjemkomsten til Hørning ved 19.00 tiden var Amanda meget træt og sov faktisk med det samme.
Det har været en hård dag sammen med William. Elliot skulle lige spise og så røg han også i seng.
Mandag tog Amanda og far toget ind til Århus og byttede gaver. Vi hyggede lidt og så på vinduer og fik
en bolle og lidt chokolade før vi mødte Elliot og mor på Frederiksgade. De droppede at bytte gaver dertil var der for mange mennesker og for lidt tid, så vi kørte sammen hjem til Hørning.
3. juledag i Virring.
Bedstemor stod med grønlangkål, medister og brune kartofler. Amanda var mest til kødet. Hun
hyggede sig rigtigt med fætter Asger og kusine Laura.
Der blev leget med julegaver. En af de skøre gaver var det tørre sand, som man kunne fiske op af en
skål vand. Det undrede os alle. Hvordan mon det kan lade sig gøre!?? Vi så tegnefilm (Bambi på glatis)
og vi så Garfield-film. Elliot tog sig en laaang eftermiddagslur. Han blev igen tvunget til havregrød og
grønsagssuppe. Vi fik også danset omkring bedstemors juletræ og der var slåkamp, hvor far blev den
"lille", da både Asger, Laura og Amanda tog de hårde midler i brug.
2. juledag i Solbjerg.
Julefrokost med sild og hele balladen. Amanda var dog ikke særligt sulten. Hun spiste lidt tomater, lidt
sild og agurker. Det blev ikke til alverden. Men på legefronten var hun godt med. Der blev leget med
moster Nana, moster Stine, mormor og morfar og sågar Per kom med i noget puslespil.
Elliot tog sin tid om sin havregrød og senere slubrede han sin grønsagssuppe i sig. Det var en rigtig
hyggelig dag i Solbjerg. I øvrigt blev der tid til 10-15 minutters sneboldkamp, Det var specielt Stine
mod resten. Amanda var lidt med på hvert hold. Lidt mod Stine og lidt mod de andre. Sjovt var det i
hvert fald.
Vi kom sent hjem til Hørning igen. Vi var først hjemme ved 23.00 tiden. Amanda og Elliot sov straks.
1. juledag i Hørning.
Vi sov lææænge - til kl. 9.00. Amanda var klar til at lege med alle hendes julegaver. Hun vidste
nærmest ikke, hvor hun skulle starte. Til fars store undren forblev hendes nye guitar helt tavs.
Puslespillene blev derimod lagt igen og igen. Elliot var også meget ude efter sit nye legetøj. Han har
specielt haft fat i moster Nanas papegøje, som bliver suttet godt og grundigt på.
Elliot har efterhånden fået sig en livret. Han elsker mors hjemmelavede grønsagssuppe - den kører
bare lige ned i dybet - dog afbrudt af nogle højlydte grin, når Amanda står og laver ansigter og
mærkelige fagter foran ham.
Vi var alle lige en tur i Skanderborg og besøge farfar. Han bød på kaffe, mælk og Anton Berg
chokolade. Det var den største pakke chokolade Amanda nogensinde havde set - det var i øvrigt også
den største far nogensiden havde set, så der var noget at gå i krig med og det var svært at få
stoppet. Hjertet sagde MERE, men maven sagde STOP.
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Juleaften 2009 i Solbjerg gik jo helt forrygende.
Der var pyntet op i Solbjerg. Inden aftensmaden dukkede julemanden op. Han kom pudsigt nok, mens
morfar var henne ved Knud for at hente mandler til ris a la mande. Julemanden havde gaver med til
alle og Amanda fik en lang snak med julemanden. Elliot var også meget interesseret og kiggede med
store øjne, men gjorde i øvrigt ikke meget væsen af sig.
Anden blev serveret med god tilbehør, men Amanda ville bare have and. Hun havde forinden spist en
del chokolade og andre gode sager, så det var ikke fordi hun var vildt sulten. Elliot havde fået en
special grønsagssuppe til aften. Den spiste han med stor velbehag.
Amanda fandt mandlen og fik naturligvis en fin mandelgave. Stine fandt også en mandel og fik
ligeledes en mandelgave.
Så blev der danset rundt om juletræet og der blev pakket gaver ud til den HELT store guldmedalje.
Amanda fik en guitar i julegave af Steen og Jette. Den vakte stor jubel og det var som om alle de
andre fine gaver kom lidt i baggrunden.
Far har lovet at vi bruger hele 1. juledag til at lege med Amandas gaver.
Spændende, hvornår Amanda vågner 1. juledag, idet hun først kom i seng lidt over 1.00.
NU er det juleaftensdag. Vi glæder os alle til at fejre det i Solbjerg, men først var vi en tur i Stilling og
bytte gaver med Laura og Asger.
Lille Juleaften var vi et smut i Solbjerg til en kop kaffe og aflevere gave til Per.
Efterfølgende var vi i Virring og spise aftensmad og få Amanda klippet af bedstemor.
Amanda synes det er en laaaang laaaang ventetid til i morgen, så vi forsøger at slå tiden ihjel med at
beskæftige os med noget hele tiden.
Amanda har lavet en snemand i dag. Elliot bemærker ikke ret meget andet end at han kæmper med at
få spist sig igennem kartoffelmos og andre lækkerier. Han har for første gang i dag spist havregrød.
Lørdag var far og Amanda ude og køre på slæde. De havde te med i termokanden og gjorde holdt ved
"bænken". Det var ren hygge!! Vi kom i snak med en masse forbipasserende. Amanda fik kælet lidt for
en sød hun og vi fik snakket med en halvblind mand med en ret fremskreden astma. Amanda kunne
ikke forstå at han hele tiden skulle holde pause. Hun mente at han måtte være træt og skulle hjem og
sove på sofaen.
Elliot er jo begyndt at indtage næste normal føde. Kartoffelmos, gulerodsmos, bananmos og
svedskemos. Han skal lige smage lidt på sagerne inden han for alvor lader det glide ned. Efter for
meget kartoffel- og bananmos har han fået lidt hård mave - det kureres med svedske-grød.
Sneen har lagt en gevaldig dyne over Hørning og det meste af Danmark. Amanda har været ude og
lege i sneen i børnehaven. Det er lidt spændende, men også ret koldt.
Fredag var sidste dag i børnehaven inden juleferien. Der var afslutning med besøg fra julemanden og
julesange. Så har Amanda fri fra børnehave i ca. 14 dage.
Tirsdag var Elliot til juleafslutning to steder. Først til salmesang i kirken. Amanda var med til det.
Senere på formiddagen var Elliot til svømning for sidste gang inden jul.
Amanda er for alvor blevet god til at gå uden ble. Der sker uheld i ny og næ, men i det store hele, så
styrer Amanda selv toiletbesøg.
Mandag var der Lucia-optog i børnehaven. Amanda var ikke med i optoget, idet hun stadig er blandt de
yngste i børnehaven. Men næste år måske.
Far, mor og Elliot kom og overværede Lucia-optoget sammen med Amanda og alle de andre børn med
forældre osv.
Elliot er for alvor begyndt at spise grød. Han er mest vild med majsgrød. Far forstår det ikke. Det
smager som at stikke tungen ud af vinduet. Ingen salt - ingen smag, men Elliot nyder det. Han er også
begyndt at få lidt kartoffelmos hver aften - med et lille skvis sødmælk, så kører det også ned. Det
tager godt nok ca. 45 minutter at spise til aften, men mor er tålmodig, så det går fint.
Søndag var vi alle på julegave-tur i City Vest. Vi så julemanden og vi fik tisset til tiden og vi fik købt
nogle gaver til bl.a. Asger og farfar.
Efterfølgende besøgte vi moster Nana, som stod med æbleskiver og kaffe/kakao. Nana har SÅ meget
legetøj til Amanda. Det stammer hovedsageligt fra TIGER-shoppen, hvor Nana jo arbejder flittigt og får
gode procenter. Amanda fik samlet en del puslespil i dag og Elliot fik lov til at kigge sig omkring i
Nanas lejlighed for første gang.
Lørdag var Elliot og Amanda og mor i Solbjerg og lave konfekt. Far kom først efter 18.00, idet han var
til badminton i Struer.
Elliot og Amanda havde en rigtig god dag og laaang dag i Solbjerg. Amanda viste med overbevisning at
hun har tjek på toilet-rutinen.
Elliot spiste kartoffelmos for første gang og så endda med sødmælk fra en ko.
Onsdag var var en travl dag for Amanda.
Først i kirke med børnehaven. OBS!! Uden at tisse i bukserne frem og tilbage fra kirken. Flot, flot.
Da hun kom hjem fra børnehaven og far var kommet hjem fra Herning fandt hun ud af at lave pølser
på toilettet. Hun blev belønnet med lidt chokolade efterfølgende. Indenfor en periode på 20 minutter
præsterede hun at gå på toilettet 6 gange og lave pølser hver gang. Det endte med at blive rimeligt
mange chokolade-stykker hun fik ordnet. Far og mor er ret overbeviste om at det var en rigtig god
succes og at den nok skal fortsætte de næste par dage.
Onsdag aften havde vi besøg af Jesper og Katrine, som var forbi og kigge til Amanda og Elliot. Det var
længe siden vi havde set dem, så det var rigtigt hyggeligt at sludre med dem igen. Amanda var også
rigtigt i hopla og havde både Jesper og Katrine med i sin leg.
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Mandag morgen ved 8.30 tiden blev der råbt:"Mor, jeg skal lave addrrrr!"
Amanda var klar til at hoppe på toilettet hjemme i Hørning og lave STORT for første gang. Amanda var
SÅ stolt efterfølgende - hun blev da også belønnet med chokolade lige efter. Det blev fortalt videre i
børnehaven, så alle var klar over det.
Søndag morgen havde der været besøg af julemanden.
Der var adventsgave til både Elliot og Amanda.
Mor og far er overbeviste om at julemanden er i ledtog med mormor og morfar.
Lørdag d. 5. december.
Amanda kommer af med bleen efter aftale med mor, far og børnehaven. Hele lørdag og søndag er gået
med at sørge for at Amanda kom på toilet i tide. Nogle gange er det gået godt og andre gange er det
gået galt.
Spændende, hvordan mandagen i børnehaven går.
Elliot har fået en fortand i undermunden. Det begynder at gøre rigtig av på mor og far, når Elliot
bider fra sig.
Elliot er for alvor begyndt at tage nogle power-naps. Han sover nogle korte stræk. Mor er ved at være
godt og grundig træt af det, fordi hun når ingenting i løbet af dagen, når Elliot konstant skal
underholdes og fodres. Om natten er han også begyndt at kalde ved 2 tiden. Så skal han have noget at
spise - det er ret nyt, idet tidligere, så kunne Elliot godt vente til 6-7 tiden om morgenen med at spise,
men nu er det altså nærmere mellem 2 og 3 han skal have noget og så igen ved 7 tiden om morgenen.
Onsdag kom Amanda hjem fra børnehaven og fortalte stolt at hun havde lavet "Addrr" på toilettet i
børnehaven. Amanda er meget opsat på at vise at hun også kan gøre det hjemme, så mon ikke snart
det sker.
Tirsdag var mor og far til forældremøde i børnehaven. Amanda var på dagsorden. Mor og far fik en
status på hvordan det går. Det går jo fint. Socialt, sprogligt m.v. fungerer Amanda fint. Ikke de store
ting at fokusere på. Det blev f.eks. aftalt at Amanda ikke mere skal sove til middag.
Da Amanda efterfølgende hørte det, så blev hun jublende glad. Hun kan så komme ud og lege med de
andre store børn, mens de "små" sover.
Lørdag var Elliot og Amanda på besøg hos mormor og morfar sammen med mor, mens far var til
julefrokost i Antonius-klubben i Århus. Amanda fik lov til at overnatte i Solbjerg indtil søndag. Elliot tog
med mor hjem meget sent lørdag aften.
Fredag var Amanda med mormor inde i Århus og se julemanden ankom med skib. Morfar spillede med
sit brassband ifm. julemandens ankomst. Moster Nana var også med. Inde i Århus mødtes de med Mille
Mai og faster Inge og onkel Aage. Det var en rigtig god tur og Amanda havde masser at fortælle, da
hun kom hjem.
Amanda har efterhånden vænnet sig til ikke at sove til middag. Hver dag i denne uge har hun undladt
at sove til middag i børnehaven. Hun er godt nok træt om aftenen.
Elliot er blevet rigtig god til at rulle fra ryg til mave, men kan ikke komme den anden vej. Når han så
lander på maven og har ligget der nogle minutter, så bliver han træt af det eller nærmere irriteret over
at ligge der. Så bliver han hjulpet over på ryggen, men 2 minutter senere er han igen tilbage på
maven.
Lørdag var Elliot, Amanda og mor en tur i Herlev og besøge oldemor. Mormor og morfar var der også.
Morfar skulle dog ind til moster Stine og hjælpe hende med at få indrettet det nye værelse.
Far var på guidet rundtur i København med Martin og Carsten.
Fredag kørte vi en tur til København. Vi sejlede først med Mols Linien fra Århus til Odden. Efter et
pizza-stop i Holbæk kom vi frem til Amager fredag aften ved 8.30 tiden. Elliot, Amanda og mor blev
indlogeret hos Stine i hendes nye lejlighed. Far tog over til Carsten og Martin.
Mere om turen senere.
Søndag var vi alle en tur i Dyrehaven i Århus. Vi var ude og kigge på "hjordyr", som Amanda siger. Vi
fik fodret dem med kastanjer. Det var de nogenlunde vilde med. Det var ret tydeligt at de var mere
vilde med æbler og mindst vilde med gulerødder, som blev præsenteret for dem af gæsterne.
Kastanjer var sådan en gylden middelvare. Elliot opdagede slet ikke at han var med i dyrehaven. Han
sov tung efter 1-2 dages sygdom oven på fredagens vaccine.
Efter besøget i Dyrehaven tog vi ind til Italia og spiste frokostbuffet. Der var alverdens retter på
bordet. Amanda spiste næsten kun sorte oliven og drak et stort glas appelsinjuice. Resten af søndagen
gik med leg og afslapning hjemme i Hørning.
Fredag tog Amanda en hjemmedag ovenpå en nat, hvor hun havde døjet med ondt i ørerne og ikke
havde fået sovet så meget.
Amanda virkede dog rimelig frisk fra morgenstunden. Det var ren hygge at være hjemme hos mor og
Elliot fredag formiddag.
Elliot og mor var ved lægen ved frokost-tid. Elliot skulle vaccineres - planmæssig 5 måneders
vaccination. Han blev vejet til 7,950 kg og 72 cm.
Efter middag tog Amanda, Elliot og mor ind til Århus og mødtes med mormor og moster Nana. Det
skulle oses og findes gave til onkel Per, som fylder 33 i morgen.
Tirsdag d. 11. november 2009:
Elliot er blevet 5 måneder gammel. Han er ved at være meget med i hvad der foregår omkring ham.
Han har helt tydeligt øje for, hvor mor er henne. Amanda og far er mindre vigtige, men de kan godt få
et smil og en latter, når de laver skøre ansigter til Elliot.
På fredag skal han til 5 måneders tjek hos lægen.
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Tirsdag efter barnedåben har mor og far fået samlet Elliots Trip Trap stol. Og Elliot har for første gang
siddet med ved bordet, da vi spiste aftensmad.
Amanda har flyttet plads, så hun nu sidder lige overfor Elliot. Det er hun tilfreds med. Nu sidder hun
ikke ved bordenden mere.
Video fra Elliots barnedåb. Klik her!
Søndag sov Elliot og Amanda længe efter en god og laaaang dag i går.
Vi fik morgenmad i Solbjerg, sammen med mormor, morfar, moster Stine, Jette og Steen. Da Stine,
Jette og Steen kørte ved 12.00 tiden slappede vi lidt af inden vi kørte videre til Stilling, hvor faster
Sofie fejrede 35 års fødselsdag. Amanda gik straks i gang med at lege med Laura, Asger og Jeppe.
Igen blev det en lang dag inden Amanda kom i seng. Men da hun endelig fik dynen over sig sov hun
med det samme. Elliot er også blevet puttet - for første gang sover han nu på sit eget værelse i sin
store Leander seng. I øvrigt er Elliot blevet så stor at han fra nu af ikke kan være i liften mere.
Liften bliver dermed pakket væk og sat på loftet til alle nisserne.
31. oktober 2009:
Elliot blev døbt i en stopfyldt Hørning kirke i dag.
Han kom til at hedde Elliot Skaftved Nielsen.
Det var en rigtig god dag med godt vejr, glade gæster fra alle steder, hygge på Bjertrupvej og rigtig
god mad af vores super-kok, Tom.
Vi manglede dog for alvor to personer på dagen.
Oldemor i Herlev havde ikke rigtigt overskud til at køre den lange tur til Jylland.
Bedstemor i Virring, som natten over var blevet ramt af influenza.
Amanda fik leget med alle børnene, som var Laura og Sofie fra Herlev, Laura og Asger fra Stilling, Mille
Mai fra Drastrup.
Billeder fra dagen dukker op snarest på siden.
Torsdag var Elliot med far og mor ude og handle de sidste småting inden barnedåben. Elliot var rolig på
hele turen og gjorde det meget nemt for mor og far at handle.
Amanda var i mellemtiden i børnehave - dvs. i dag var de på tur til legeland.dk i Brabrand, hvor der
blev hoppet i bolde, rutsjet og gjort ved. Det var en rigtig god tur. Amanda tog far med til gymnastik
torsdag eftermiddag. Det var en rigtig succes. Amanda er blevet helt tryg ved alle de ting man kan
foretage sig.
Da Amanda skulle puttes lidt over 19.00, da var der ingen problemer med at sove. Hun har haft en
begivenhedsrig dag, som har krævet nogle kræfter.
Søndag lavede Amanda og mor et græskar-hoved til pynt på terrassen.
Efterfølgende skulle Amanda sove til middag.
Det blev afbrudt af et ble-skifte, som far fik lov at foretage.
Amanda havde lavet en rigtig god pølse-ble. Lidt værre var det at hun havde haft fingrene nede i
pølsen og tegnet godt og grundigt på sin bogreol.
Far foretrækker helt sikkert graffiti en anden gang. Far siger at han hermed har lavet første vers til
Amandas konfirmations-sang om 10-11 års tid.
24. oktober 2009: Matildes barnedåb i det forkerte Virring og efterfølgende fest i det forkerte Hørning
gik rigtigt godt. Amanda legede hele eftermiddagen med Mille, Noa og Emil. Amanda var godt nok
sulten, da vi ankom til Hørning Hallen. Hun gik om bord i frikadellerne inden der var blevet sagt
værsgo.
Efter frokosten blev der leget med balloner, tegnet og leget med papirsflyvere. Elliot var vågen meget
af tiden. Han gik fra arm til arm, når han da ikke lige sov lidt eller fik mad hos mor.
Det var lidt spændende at hilse på Matilde og Bertram. Bertram var rigtigt blevet stor siden vi så ham
sidst i Lyngby.
Efter en lang dag kørte vi hjemad og var hjemme ved 20.00 tiden. Amanda skulle lige have en rugbrød
inden hun blev lagt i seng, men så sov hun også godt. Elliot røg direkte i seng efter hjemkomsten og
der sover han sødt.
Spændende, hvordan vi får dagen i morgen til at starte, idet vi jo skal skrue uret en time tilbage. Det
ved Amanda og Elliot jo intet om, så mon ikke de vågner en time før de egentlig skal.
Lørdag skal vi til barnedåb hos Matilde Marie i Drastrup. Dvs. at hun skal døbes i det forkerte Virring og
så skal festen holdes i det forkerte Hørning.
Far håber på at vores GPS kan finde vej. Det er ikke nemt, når der er flere byer, der hedder hhv.
Virring og Hørning.
Fredag var Elliot med mor og mormor inde i Århus. Primært for at få mors hår klippet hos frisøren og
købe en dåbsgave til Matilde Marie.
Onsdag havde vi besøg af Ellis, Jens og bedstemor. Amanda havde forinden hørt at Ellis var
bedstemors storesøster, så det var Amanda velvidende om. Det var også det første bedstemor fik at
vide. "Ellis er din storesøster!"
Amanda var her der og alle vegne. Hun viste sit værelse frem og hun viste alle de kunster hun
efterhånden kan. Sjippe, gribe balloner, hoppe osv.
Elliot tog det helt afslappet. Var lige en tur i armene hos både Ellis og bedstemor. Han synes bare det
var dejligt at blive snakket med.
Tirsdag var Elliot igen til svømning og det gik godt igen igen. Han dykkede og gjorde ved. Der er
fremskridt at spore hver tirsdag.
Mandag havde vi besøg af præsten, Jes, som skal døbe Elliot. Jes kom for at forberede os på dåben
den 31. oktober. Amanda var rigtig i hopla og serverede kaffe og kage til Jes.
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Søndag var vi alle en tur i Drastrup ved Assentoft og besøge Mille Mai og Matilde Marie og deres mor
og far. Vi hilste på Matilde Marie og Amanda fik rigtige leget med Mille Mai. Mor og far blev vist rundt i
det lækre hus. Se i øvrigt link til Mille og Matildes hjemmeside under Links/Venner.
Amanda har haft nogle gode dage i København med mormor. Boet hos Stine og besøgt oldemor i
Herlev. Efter hun kom hjem fredag eftermiddag har hun haft rigtig meget at fortælle om turen.
Lørdag morgen kl. 7.30 måtte vi f.eks. spille "Sorte Per", som hun havde fået på turen til København.
Turen hjemad med Mols Linien havde ikke været så sjov. Amanda kunne fortælle at færgen vippede
meget og det var ubehageligt.
Elliot har udformet en ønskeseddel til barnedåben.
Se den her.
Elliot hygger sig rigtigt hjemme i Hørning. Han ligger rigtigt og snakker på sit legetæppe. Han får
meget opmærksomhed fra mor og far, mens Amanda er i København. Onsdag aften var han med på
besøg hos bedstemor i Virring og se fodboldkamp. Elliot sover også længe, når ikke Amanda kommer
og vækker ham.
Amanda hygger sig rigtigt i København. Overnatter sammen med mormor hos moster Stine. Besøger
Oldemor i Herlev. Kører med tog frem og tilbage. Ude at handle med mormor og Stine. Sover længe.
Onsdag, torsdag og fredag skal Amanda en tur til København med mormor. Over og besøge oldemor
og moster Stine. Amanda glæder sig meget.
Hun er dog løbet tør for læbepomade, så hun håber at Stine har noget hun kan låne.
Tirsdag var Amanda i Hørning Hallen og lege på hoppeborg og meget andet. Det er jo efterårsferie og
Hørning Hallen har lavet en stor legeplads med hoppe-puder og hoppeborge osv. Det var lige noget for
Amanda.
Mandag havde Elliot besøg af sundhedsplejersken, som vejede og målte Elliot.
Længde: 70 cm
Vægt: 7,4 kg.
Amanda har fået den ide at hun SKAL bruge læbepomade. Det skal hun så bruge hele tiden. Hun sover
med den og hun smører sig rigtigt meget rundt om læberne. Spændende hvor længe den mani bliver
ved. I hendes ordforråd hedder det "Pålæbemaden"
Søndag aften var Amanda lagt i seng, da Elliot lige skulle have en sidste tår hos mor. Det blev en tår
på 1½ time. Elliot er jo en lille pattegris.
Søndag formiddag var vi en tur i svømmehallen. Vi havde en rigtig god tur. Amanda nyder at plaske
rundt i bassinet. Vi mødte Kate og hendes far fra Hørning. Kate er et år ældre end Amanda. Kate er en
rigtig vandhund, som kan nogle utrolige kunster.
Lørdag havde vi besøg af Calvin, William, Anette og Jørn fra Aalborg. Vi havde en hyggelig dag. William
og Amanda legede godt sammen. Calvin og Elliot havde også nogle hygge-stunder samme på
legetæppet. Det var tydeligt at de kunne fornemme hinanden.
Fredag eftermiddag tog Elliot, Amanda og mor ind til Århus og deltog i børne-kulturnatten. Der var
underholdning m.m. på Århus Rådhus. Amanda blev blandt andet malet i ansigtet og lignede en klovn.
Der var mulighed for at klæde sig ud i forskellige kostumer.
Næste uge er der efterårsferie for Amanda. Hun skal bl.a. til København 2-3 dage sammen med
mormor. På lørdag får vi besøg af William og Calvin og deres forældre. Det bliver hyggeligt at mødes
med dem igen. Det er ved at være længe siden.
Torsdag var mormor med Amanda til gymnastik. Amanda har glædet sig i 2-3 dage til at vise mormor
frem i gymnastiksalen.
Efter gymnastik havde mor og far lavet mad - pizza uhhmmm!
Mor, far og Elliot skulle til forældremøde i børnehaven, mens mormor og morfar havde aftalt med
Amanda at de ville lege med hende og senere putte hende.
Søndag morgen kom Amanda IKKE ind og vækkede Elliot, mor og far som hun plejer. Far gik ind til
Amanda ved 7.30 tiden for at se og høre, hvor Amanda blev af. Amandas første kommentar var: "Er
Sofie kørt hjem?". Amanda har tydeligvis haft så meget respekt for Sofie at Amanda ikke turde stå op
og gå ind til Elliot, mor og far.
Hele søndag foregik hjemme i Hørning. Amanda var rigtigt i legehumør. Hun kørte i højeste gear hele
dagen. Der skulle leges med perler, dukker, bamser m.v.. Der skulle tegnes og klippes. Et stort virvar
af legetøj, tegninger, papirklip og perler var resultatet af den dag. Elliot har bare været som han plejer.
Han følger sin rytme. Han bliver dog bedre og bedre til at kommunikere og give besked, når han ikke
er tilfreds - i øvrigt giver han også god besked, når han ER tilfreds, men så er det som regel bare med
et stort grin og måske en pibe-lyd.
Lørdag aften blev Amanda og Elliot passet af Sofie, mens mor, far og bedstemor tog i biografen og så
"Pigen der legede med ilden". Amanda og Elliot var dog lagt i seng, så Sofie skulle bare fungere som
vagt. Amanda var noget undrende over at Sofie skulle sidde inde i stuen, mens mor og far tog i
biografen.
Fredag aften var Elliot, Amanda og mor med far inde i AB og se på, mens han spillede badminton.
Efterfølgende tog vi på græsk restaurant og spiste buffet. Det var dejligt at være afsted. Amanda var
beskæftiget med en tallerken med fetaost og sorte oliven og noget brød. Efter maden gik hun i krig i
legehjørnet, mens Elliot sov fra det hele. Vi kom hjem til Hørning ved 21.30 tiden. Amanda røg direkte
i seng. Elliot fik lige lidt at spise og så på hovedet i seng.
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Amanda har efterhånden fået en dårlig vane med at stå op midt om natten og så forlange at sove
resten af natten inde hos mor og far. Det er efterhånden noget, der står på hver nat og det har stået
på siden starten af august 2009.
Elliot og mor var igen til svømning i Hinnerup. Det går rigtigt fint. Elliot bliver mere og mere fortrolig
med vandet. Dykker hver gang.
Elliot og Amanda er efterhånden ved at få en god kontakt til hinanden. Amanda har fundet ud af
hvordan hun får Elliot til at skrald-grine. Det kan stå på i 5-10 minutter af gangen - indtil Elliot "giver
op".
Amanda er ved at sætte sig i respekt i børnehaven. Hun har forskellige "løsningsmodeller", hvis andre
siger at de ikke vil lege med hende, så bliver hun enten sur eller truer med at hun så vil lege med
nogle andre.
Søndag tog Amanda sin cykel med støttehjul hen til Fakta. Det gik jo vældigt der ned, men på vejen
hjem var hun træt af at cykle, så hun foretrak at gå.
Søndag eftermiddag fik vi besøg af Jesper og Katrine, som kom forbi og hilste på os alle fire. De har jo
været 3-4 uger afsted i Malaysia og Singapore, så de havde en del gode rejse-historier at fortælle.
Lørdag formiddag var vi alle fire i svømmehallen i Odder. Elliot er jo ved at være vant til det, men
Amanda var lidt rusten, idet hun ikke har svømmet i et halvt års tid eller mere. Amanda fandt dog
hurtigt ud af at det var rigtigt sjovt at svømme/bade/lege. Der blev rutsjet og der skulle leges med
gummi-ænder. Amanda var i øvrigt en tur i saunaen med far - bare lige "2 minutter".
Onsdag aften havde mor og far besøg af kokken til Elliots barnedåb. Amanda kunne ikke sove, da hun
kunne høre at der var en gæst i stuen. Hun måtte lige op og og hilse på kokken inden hun kunne falde
til ro.
Mandag formiddag var Amanda til tandlæge på Bakkeskolen i Hørning. Amanda fik talt alle sine tænder
og senere fik hun lov til at vælge et stykke legetøj. Det var et fint første møde med tandlægen. Næste
gang tager tandlægen nok hårdere ved. ;o)
Søndag var vi til fødselsdagsfest i Viby Centret. Der var gode tilbud og der var underholdning i form af
klovne, ballon-kunstnere og så fik Amanda lov til at hoppe løs i en stor hoppeborg udenfor.
Fredag d. 18. september 2009 fyldte Amanda 3 år. Det var en rigtig god og lang dag. Hun blev vækket
på sengen kl. 6.00 af Elliot, mor og far. De sang fødselsdagssang og kom med gaver.
Efter 3-4 timer i børnehaven til Sørøver-fest med bedstemor, så kom Amanda hjem. Efter sin
middagslur kom der gæster. Der var fint besøg af Asger, Laura, Sofie, Claus, Nana, Stine, Per,
bedstemor, farfar, mormor og morfar. Amanda fik en masse gaver og fik leget med Laura, Asger, Nana
og Stine.
Stine puttede Amanda ved 21.00 tiden. Elliot var også lidt med til fødselsdag. Han fik opmærksomhed
fra højre og venstre i den korte tid han var vågen. Han havde det OK med de mange gæster, men ville
gerne ind og sove ved 20.00 tiden. Så det kom han.
Amanda fik også gaver af nogen, der slet ikke var med til fødselsdagsfest. Der var gaver fra Oldemor,
Steen & Jette og Pepsi. Det var også gave fra Kate, som bor lige rundt om hjørnet.
Torsdag var Amanda igen til gymnastik. Denne gang var hun sammen med far. Han fik lov til at opleve
omkring 20-30 børn med tilhørende voksne, som hoppede rundt og gjorde øvelser af forskellig art.
Elliot er for alvor begyndt at finde øjenkontakten og smile og kluk-le, når han bliver snakket til. Han
elsker selskab. Han er i hvert fald ikke særlig glad for at ligge alene på legetæppet uden liv omkring
sig. Et par minutter der - og så giver han besked om at han gerne vil ha selskab.
Elliot var igen til svømning tirsdag. Han er ved at være en rutineret svømmer. Han er godt nok træt,
når han kommer hjem fra sådan en gang svømning i Hinnerup.
Lørdag var vi på besøg hos bedstemor i Virring. Elliot er blevet rigtig god til at få øjenkontakte og smile
og grine og pludre. Bedstemor så det for første gang. Amanda har også meget glæde af at få
øjenkontakt med Elliot.
I Virring hyggede vi med god mad inden Amanda blev puttet.
Torsdag var Elliot ved lægen og få et par vacinationer. Torsdag aften har han ikke været helt på
toppen, men det er vist meget normalt ifølge lægen. Amanda var igen til gymnastik i dag og fik brændt
noget krudt af.
Onsdag havde vi besøg af Nana og Per. Amanda var glad for at lege med gæsterne. Elliot var også
mandsopdækket hele aftenen. Hyggelig aften.
Søndag var en alle en tur i Århus med tog for at opleve lidt festuge stemning.
Da vi kom hjem og havde sovet til middag kom bedstemor forbi med frisørsaks og klippede spidserne
af Amandas efterhånden pjuskede hår. Vi fik lidt snak om rotter, idet bedstemor har haft besøg af en
rotte. Den har boet inde hos bedstemor et par døgn og har spredt skræk og rædsel. Bedstemor har
ikke fået sovet ret meget i de to døgn.
Lørdag havde vi en hyggedag. Om aftenen havde vi besøg af farfar, som kom og spiste med og så
fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal, som endte 1-1.
Fredag var Elliot, mor og far en tur i Herning og besøge Oskar, som er en af fars kolleger. De andre
Herning-kolleger var der også og vi havde en hyggelig aften. Elliot blev vist frem og var da også vågen
en times tid ved 17.00-tiden, hvor efter han sov til kl. ca. 24.00, hvor han fik lidt at spise. Dernæst
kørte vi hjem mod Hørning.
I mens var Amanda i sommerhus med mormor og morfar.
2. september 2009:
Vi var alle til fødselsdag i Solbjerg. Det var morfar, der fyldte år. Der var fornemt besøg af moster
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Nana, onkel Per, faster Inge, onkel Aage og Kristoffer.
Amanda hyggede sig rigtigt. Hun legede f.eks. både med Nana og Kristoffer. Kristoffer i god til at lege
med puslespil, synes Amanda.
Amanda er begyndt at underholde med at fortælle små opdigtede historier om gulerødder, peberfrugter
og ærter, der er ude at cykle. Meget underholdende at høre på.
Elliot var igen til svømning og igen med succes. Han er bare glad for at komme i vandet og svømme
lidt.
Mandag efter børnehave var Amanda med far i Brugsen og handle. Amanda kørte på sin cykel med
støttehjul hele vejen til Brugsen og NÆSTEN hjem igen. Det var flot flot gået (cyklet) synes far.
Amanda er med mormor, morfar og Nana i sommerhus i weekenden.
Elliot, mor og far blev hjemme i Hørning og tog et lille smut ind til Århus Festuge og oplevede lidt
musik og lidt god stemning. De var bl.a. en tur på en cafe for børn og voksne, som hedder Cafe
Slabberas.
Amanda var til gymnastik torsdag på Bakkeskolen. Der var rigtigt mange børn med forældre, så det
var et stor virvar af løbende og hoppende børn. Amanda havde det meget sjovt. Da hun kom hjem og
skulle fortælle far om sin gymnastik-time, så kunne hun fortælle at det var "vildt hårdt" og "hun svedte
meget".
Elliot var til svømning tirsdag og viste sig frem. Lidt arrogant viste han de øvrige svømmere, hvordan
man dykker. Instruktøren dykkede Elliot, som bare kvitterede med at gabe, da han kom oven vande
igen.
NYT NYT NYT.
Elliots barnedåb holdes ...:
31. oktober 2009 i Hørning kirke kl. 11.00.
Efterfølgende frokost-buffet på Bjertrupvej 15.
Indbydelser på vej ud.
Søndag var vi på en overraskelsestur til sommerhuset. Vi kom uanmeldt og besøgte mormor og
morfar. Morfar havde gang i at lave tag, mens mormor lige var kommet ud af badet, da vi kom lidt før
10.00. Vi havde en god dag i sommerhuset. Vejret var godt. Lidt overskyet i perioder, men ellers god
sol. Dejligt med en afslappende dag hjemmefra.
Lørdag d. 22. august havde vi besøg af Sofie, Laura og Asger, som kom hjem fra deres USA tur i går.
Vi havde en god dag i Hørning til trods for den jet lag, som de tre havde i kroppen. Amanda fik leget en
del med både Laura og Asger. Vejret var jo perfekt, så det var lige vejr til at løbe ind og ud i. Elliot så
sin fætter og kusine for første gang. Det var nok ikke så meget han lagde mærke til, men han var da
vågen og smilede en del. Farfar var også med i Hørning, så alt i alt en god dag, selvom AGF spillede 22 mod Silkeborg.
Elliot er blevet rigtig gode venner med sit røde væg-tæppe ved puslebordet.
Når han kommer der ind, så går han straks igang med at holde ene-tale til tæppet.
Tirsdag var Elliot til svømning igen. Det gik fint, men hold da op hvor var han træt resten af dagen.
Han har næsten sovet lige siden.
Efterhånden lærer vi jo Elliot bedre at kende. En af de sjove ting ved ham er at, når han gerne vil have
sutten, så er han træt. Hvis han ikke vil have sutten, så er det fordi han ikke kan sove lige nu.
Søndag fik vi besøg af Carsten. Han fik lidt frokost og legede med Amanda i haven og fik lov til at holde
Elliot. Sent på eftermiddagen tog han far med til Coldplay koncert i Herning, mens Elliot og Amanda
blev hjemme hos mor. De fik besøg af moster Stine, mormor og morfar, som kom forbi og besøgte
Bjertrupvej 15.
Torsdag var Amanda, far og bedstemor i Cirkus Krone, som gæstede Virring. Det var en vældig
forestilling med klovn og heste og en masse andre ting. Amanda fik delte en pose popcorn med far i
pausen. Efterfølgende var det ret sent, så Amanda sov hos bedstemor og fik lov til at holde fri fra
børnehaven om fredagen. Elliot og mor var i mellemtiden på besøg i Solbjerg.
Tirsdag var Elliot til svømning for første gang. Det var noget han kunne lide, så det skal nok blive et
fint efterår med svømning hver tirsdag.
Søndag var Elliot med mor og far til Skanderborg Festival. Det vil sige at vi var ikke indenfor, men gik
rundt ude ved boderne og oplevede stemningen. Vi havde håbet at vi kunne skaffe en billet via Jakob
Mathiasen, men ak ak. Han var ikke på arbejde, så vi måtte nøjes med at gå rundt ved boderne.
Senere på søndagen blev Amanda hentet i Solbjerg. Hun havde haft en god weekend i Solbjerg og
havde leget meget med moster Nana.
Lørdag: Mens Elliot, mor og far var til bryllup og barnedåb i Gedved, så var Amanda på besøg i
Solbjerg.
Elliot var meget vågen i løbet af brylluppet/barnedåben. Han var meget interesseret i de lyde, der var
omkring ham - han ville gerne være med, men det var uden brok og gråd. Elliot fik hilst på en del
gæster i løbet af dagen. Vi var hjemme lidt over 1.00 natten til søndag efter en fin fest i Gedved.
Torsdag aften var vi på bondegårdsbesøg i Virring. Det vil sige at bedstemor havde arrangeret en lille
tur over på en lokal bondegård, hvor vi var rundt og se søer og smågrise, som boede udendørs.
Amanda fik fodret dem med æbler og gulerødder, mens Elliot bare var utilfreds. Enten var det fordi han
var sulten eller så var det fordi, der virkelig lugtede af bondegård.
Bedstemor lavede aftensmad til os efterfølgende. Dessert: Lækker æblekage.
Sundhedsplejersken var på besøg i dag og vejede Elliot.
Han blev vejet til 6100 gram - han fik i øvrigt besked på at han skulle huske at kigge lidt mere til højre.
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Han kigger for meget til venstre. Det kunne godt lyde som ren politik, men det er det faktisk ikke.
Apropro politik, så var det i dag at Danmark mistede Svend Auken.
Mandag aften skulle far til fodbold og se AGF mod OB. Den endte 2-2 og AGF ligger stadig nummer 1 i
ligaen. Mens far var afsted havde vi andre besøg af mormor og morfar, som kom forbi og hilste på og
hjalp med at putte Amanda og Elliot.
Søndag gik Amanda og far ud i haven og fik samlet gyngestativet. Da Amanda stod op fra sin
middagslur var gyngen og rutsjebanen klar til brug.
Lørdag var vi alle en tur i Aalborg Zoo med William og Calvin og deres forældre. Vi var rundt og se alle
dyrene. Fik klappet en zebra og så pingvinerne, der blev fodret. Vi spiste vores medbragte mad ved
siden af girafferne. Senere fik vi en is og da klokken var ved at være 13.30 tog vi hjem til William og
fik en middagslur. Dvs. William og Amanda trængte. Elliot og Calvin sov jo i forvejen og var vågne med
jævne mellemrum. Mor, far, Jørn og Annette hyggede på terrassen. Vejret holdt tørt, så vi grillede til
sent på aftenen. Vi havde en rigtig god dag i Aalborg og var hjemme lidt over 1.00 natten til søndag.
Amanda har været på sommerferie uden mor, far og Elliot. 3-4 dage "alene" i sommerhus med
mormor, morfar og moster Stine. Hun har virkelig haft nogle gode dage. Fredag kom hun hjem - Stine
afleverede i Hørning. Amanda var glad for at komme hjem til sit værelse og sit legetøj.
Mens hun havde været i sommerhus, så havde far og mor købt gyngestativ med rutsjebane, som skulle
samles og sættes op. På grund af regnvejr og andre gode undskyldninger, så bliver den først endeligt
samlet søndag.
Tirsdag aften kom far og hentede Elliot og mor med hjem til Hørning, mens Amanda bliver i
sommerhuset - nu skal hun for alvor holde ferie uden far og mor og Elliot.
Amanda, Elliot og mor har været i sommerhus sammen med mormor, morfar, moster Stine og moster
Nana fra mandag til tirsdag. Amanda har lært styre en drage og Elliot er begyndt at smile med jævne
mellemrum. Morfar sætter tag op på sommerhuset og det er begyndt at tage form. Far er en tur i
Dublin og se U2 på Croke Park.
Søndag tager vi i sommerhus, selvom der er afslutning på Tour de France. Det er jo Contador, der ser
ud til at være den kommende vinder, så det er ikke så spændende her den sidste dag. Derfor kan vi
trygt tage i sommerhus.
Lørdag havde vi besøg af Allan fra Kolding. Han havde ikke taget Mads Emil og Matilde med, så Allan
måtte selv lege med både Amanda og Elliot. Mest Amanda dog.
Fredag fik vi postkort fra moster Stine. Hun har været i Paris og oplevet en hel masse. Flot postkort tak for det Stine.
Så er det fredag igen. I dag har Elliot og Amanda været med på bytur til Århus. Da det regnede en del,
så endte det med at vi faktisk kun var en tur rundt i Salling. Amanda hyggede sig med far med at løbe
op og ned af rulletrapper. Elliot tog elevatoren sammen med mor. Vi spiste alle sammen i Sallings
cafeteria. Det kan anbefales. Det er billigt og så er der noget for en hver smag.
Torsdag havde vi besøg af fars kusine Line, som netop er kommet hjem fra studieophold i Kina. Hun
skulle jo lige hilse på Elliot og selvfølgelig også på Amanda, som optrådte med dans og musik, mens
Line var på besøg
Søndag forsøgte Amanda og Elliot at vække far, men han var bare helt væk ovenpå den polterabend
for Eigil, som far var med til. Der var først liv i ham ved 11.00 tiden. Mor var frisk nok og gik en tur ud
og handlede med Elliot i barnevognen og Amanda gående ved siden af med sin egen barnevogn.
Lørdagens vejr var rigtigt indevejr - det regnede næsten hele dagen, så vi var for det meste indenfor i
sommerhuset i Dråby.
Fredag eftermiddag tog vi alle i sommerhus i Dråby. Vi overnatter til lørdag sammen med mormor og
morfar. Dvs. at far tog hjem sent fredag aften for at være klar til en særlig begivenhed lørdag. Det kan
ikke nævnes i skrivende stund.
Fredag var Elliot ved lægen til 5 ugers tjek. Alt ser fint ud.
Længde: 62 cm
Vægt: 5400 gram.
STOR dreng.
Amanda har været i børnehaven hele ugen på deltid (mor har hentet lige efter frokost). For hver dag
der er gået har det været en bedre og bedre oplevelse for Amanda i børnehaven. Hun har leget med
det "store piger" og så har hun leget med Rasmus og Malthe.
Søndag var vi alle en tur i Djurs Sommerland. Vi havde moster Nana med. Hun kender Djurs
Sommerland ud og ind og er frygtløs. Derfor er hun den perfekte vejviser og vejleder på sådan en tur.
Amanda og Nana prøvede el-bilerne og også el-ponyerne. Vi brugte også en del tid på trampolinerne,
som Amanda er vildt begejstret for. Moster Nana skulle prøve nogle af de vilde ting og afslutningsvis
skulle hun lige prøve den nye rutsjebane "Piraten", som p.t. er Nordeuropas største rutsjebane. Den er
totalt vild synes Amanda og Elliot, men Nana tog den uden at holde ved.
Fredag vågnede Amanda hos bedstemor i Virring. Efter morgenmaden forlangte hun at komme hjem.
Nu gad hun ikke Virring mere.
Amanda kom hjem og sov til middag. Da far kom hjem tog vi alle sammen ud til bedstemor og spiste
aftensmad i Virring. Elliot var med i Virring for første gang og derfor havde bedstemor pyntet op med
flag.
Torsdag skulle far på arbejde første gange efter barsel og ferie. Amanda og bedstemor havde en aftale
om at de skulle lege hele dagen og Amanda skulle overnatte til fredag. Amanda har været sammen
med bedstemor ude og plukke jordbær og ærter. Det var skægt. Elliot var hjemme hos mor og fik lavet
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lidt praktisk. Elliot var i bad i sit nye badekar torsdag aften. Det var han faktisk glad for - der var ikke
noget bøvl der.
Onsdag havde vi fornemt besøg af farfar. Han kom kørende på sin nye scooter helt fra Skanderborg til
trods for regnbyger undervejs. Han blev kostet rundt af Amanda, som serverede rugbrød, kaffe og
kage m.v.
Elliot virkede ret ligeglad med det hele, men er dog blevet mere bevist om hvad der sker omkring ham.
Tirsdag havde vi et kort besøg af fars fætter Claus, som kom forbi for at hente sin sømpistol. Han
skulle også lige se Amandas nye værelse og så skulle han jo også lige hilse på Elliot.
Senere tirsdag fik vi besøg af mormor, morfar og moster Nana, som kom fra sommerhuset og faktisk
bare skulle hjem og pakke for at køre til København (Herlev) onsdag morgen.
Søndag var der igen besøg. Denne gang af Emil og Sofia og deres mor og far (Tenna og Jesper). Emil
er et halvt år yngre end Amanda og dermed havde Amanda en jævnbyrdig legekammerat, som var
sprængfyldt med energi. Sofia er 3-4 måneder ældre end Elliot, så hun er rigtig god til at smile og
reagere på sjove løjer. Elliot er jo stadig bare den store sovetryne.
Inden besøget var Amanda og far et smut i Skanderborg og besøge farfar. Han var i godt humør.
Amanda fik serveret juice og rosiner. Det var bare dejligt.
Lørdag havde vi besøg af fars moster Aase fra Glyngøre. Bedstemor kiggede også forbi ved samme
lejlighed. Elliot viste sig igen fra den stille og rolige side, mens Amanda stod for show og løjer til den
store guldmedalje. Det gode vejr gjode at vi var udenfor hele dagen. Det var meget varmt, så vi havde
i øvrigt sat badebassinet op og fyldt det med koldt vand. Det var dejligt at hoppe rundt i. Amanda
havde glæde af det hele dagen - først som badebassin og senere, da der skulle vandes blomster og
andre ting, der skulle vandes i legehuset.
Fredag var vores sidste dag i København. Vi stod op og fik morgenmad med Carsten og Luna, hvorefter
vi pakkede bil og kørte ud til Maya og Jens Christian på Østerbro. Vi skulle se deres nyrenoverede
lejlighed. Flot flot og fin beliggenhed tæt ved Tuborg havn og Hellerup havn. Elliot fik en fin stor
elefant-bamse, som Amanda straks tog sig kærligt af. Vi tog en tur på Hellerup havn og fik en is alle
sammen. Solen bagte, så det var bare med at få den is ind i munden, inden den smeltede i solen.
Vi sagde farvel til Maya og Jens Christian, hvorefter vi tog et smut ud til oldemor i Herlev for lige at
sige farvel til hende på vej ud af København.
Amanda var helt oppe at køre. Snakkede i et væk (sådan har det mere eller mindre været på hele
turen). Hele tiden "Hvorfor ..." og "Fordi ...". Efter et par kopper kaffe og jordbærkage på Vindebyvej
kørte vi ud af København mod Sjællands Odde og med færgen hjem til Jylland. Vi missede den
oprindelige færge til Århus pga. trafikpropper ved Roskilde, men nåede så den næste færge, som
sejlede til Ebeltoft. Det var fint fint og vi var hjemme i Hørning lidt over 20.00. Det var den ferie.
Billeder dukker op på siden i weekenden.
Torsdag slappede vi af indtil efter middagsluren. Så pakkede vi en pusletaske og hoppede på Metroen
på vej ind mod Tivoli. Selve togturen der ind var en stor oplevelse for Amanda. Elevatorer op og ned og
ind og ud af diverse tog. Tivoli var overvældende - der var bare så mange indtryk, som man hele tiden
blev bombarderet med. Elliot sov fra det hele og fik kun mad en gang, da vi alle sad på en Tivolirestaurant og fik aftensmad. Amanda var med til at bestemme sted, idet hun forlangte pasta og det fik
hun så med afbrydelser af et live show med blæksprutter og soldater og meget andet. Amanda var
svær at overtale til noget som helst, men hun fik da prøvet at sejle lidt (stille og roligt) og så fik hun
kørt lidt i veteranbiler (stille og roligt). Det var en vældig tur. Tilbage med tog til Lillegrund sent på
aftenen.
I mellemtiden var Carsten kommet hjem med Luna, så ved 22.00 tiden skulle der leges med Luna og
der blev drukket en øl på terrassen sammen med Martin, der også lige kom forbi. Amanda og Elliot røg
i seng ved 23.00 tiden - godt trætte.
Onsdag formiddag besøgte vi Bertram, Jane og Anders i Lyngby. Vi var lige omkring Lyngby storcenter
for at købe en lille blomst på vejen inden vi kom frem til deres hus på Fuglevadsvej. Det var dejligt
varmt (næsten for varmt), så vi sad ude i haven under deres store træ og nød en lækker lækker
brunch, som Jane og Anders havde forberedt. Amanda fik lov til at løbe rundt og lege med Bertrams
scooter bl.a. Senere fik Amanda lov til at hoppe i karbad udenfor. Det var dejligt. Elliot sov, sov og
spiste og sov, mens Bertram jævnligt var vågen og fulgte meget med i hvad der foregik. Anders havde
købt en hængekøje, som skulle samles. Det var meget behageligt at ligge i den, men Amanda ville ikke
ligge alene - det var for farligt!!
Midt på eftermiddagen tog vi hjem og Amanda blev puttet et par timer inden vi igen skulle på farten.
Dog skulle vi kun gå 300 meter for at besøge Martin og Anabella. De er netop flyttet sammen og
Anabella har virkelig fået indrettet lejligheden med hendes møbler. Hun havde også været hård og
smidt mange af Martins gamle møbler ud. Det trængte og resultatet var da også en fin fin lejlighed.
Det havde også hjulpet af et værelse var blevet "lagt sammen" med stuen, så værelset fungerede som
tilstødende stue. Flot flot. Amanda fik lov til at se tegnefilm m.m. på computeren, mens Elliot sov, sov
og spiste og sov.
Martin havde IKKE ferie, så vi skulle være gode ved ham og smutte "tidligt", så vi gik hjemad ved
23.00 tiden - da var han også ved at være stegt. Hans nye job hos DONG kræver sin mand, ser det ud
til.
Tirsdag tog vi en afslappet formiddag inden vi efter frokost besøgte oldemor i Herlev. Steen og Jette
var også på besøg hos oldemor. Vi fik boller og jordbærkage. Amanda var i fuld vigør, mens Elliot tog
den helt roligt og ikke lod sig mærke af at skulle være centrum.
Senere på eftermiddagen kørte vi videre i Herlev og besøgte Leif, Helle, Sofie og Laura. Vi havde en
god aften med dem. Amanda brugte ca. ½ time på at tø op, men så gik det fint med at lege i haven og

96 af 98

·

·
·

·
·

·

·

·

·
·

·

knapt så meget indenfor på Lauras værelse. Laura havde fået en stor trampolin i fødselsdagsgave. Der
gik lige lidt tid inden Amanda for alvor fik øjnene op for den. Da da hun først havde fået smag for den
var hun umulig at få ned igen. Hun hoppede uafbrudt i 1½ time. Selvom det blev sent, så var vejret
dejligt lunt og Amanda benyttede sig virkelig af at hun havde ferie, så hun hoppede til langt ud på
aften. Vi sagde farvel ved 23.00 - på det tidspunkt var Amanda dog ved at være mør og klar til køjen.
Elliot var meget lidt snaksagelig hele aftenen. Han var vågen nogle ganske få minutter. Fik mad et par
gange, men ellers tavs. Lillebror er nem at ha med!!
Mandag drog vi afsted til Sjælland (København). På vejen samlede vi moster Stine op i Roskilde ved
festival-pladsen. Vi tog hende med til København, hvor vi havde en hele eftermiddagen og aftenen
sammen. Vi legede og vi gik tur ved Amager strandpark og gik på cafe på Halmtorvet. Vi havde en
rigtig god dag. Amanda havde meget svært ved at sove, da vi kom "hjem" til Lillegrund (Carstens hus).
Da klokken var 23.oo var der ro på alle. Stine havde vi forresten sagt farvel til ved 21.00 tiden. Hun
skulle til Roskilde og være festival-vagt hele natten. Vi glæder os til at høre om hendes nat.
Søndag var Elliot og Amanda med mor på besøg i Solbjerg. Det var bare et kort visit for at hente nogle
ting, som vi skal have med til København i morgen. Vi skal bl.a. besøge moster Stine, oldemor, Jette &
Steen, Helle & Leif, Jane & Anders & Bertram, Martin & Anabella og Jens Christian og Maya.
Lørdag havde vi besøg af William, Calvin og deres mor, Anette.
Calvin er Williams nye lillebror, som er en dag ældre end Elliot. Det bliver spændende at se både
William og Calvin.
Calvin og Elliot satte dagsordenen, mens William og Amanda står for den skjulte dagsorden. William og
Amanda havde en god dag sammen. Amanda viste sit nye flotte legehus frem og det var så centrum
for resten af dagens leg. Alt foregik med udgangspunkt i legehuset. Nogle gange blev de voksne
bortvist, fordi de går i vejen.
Fredag var vi en tur ved Tangkrogen for at se "Sculpture by the Sea" udstillingen, hvorefter vi tog i
Dyrehaven og spiste vores madpakke. Amanda var meget interesseret i rådyrene, mens Elliot bare lå
og tænkte på mad, mad, mad.
25. juni 2009:
Torsdag aften var vi alle til studenterfest hos Kristoffer i det forkerte Hørning. Elliot var stille og rolig
hele aftenen. Blev passet op af diverse personer. Amanda legede med Mille Mai hele aftenen - en rigtig
hyggelig aften for Amanda.
Der var meget der skulle fordøjes på vej hjem i bilen, så hun kunne ikke sove på vejen hjem.
Da vi kom hjem hoppede vi alle i seng, men nåede lige at få den sørgelige nyhed at Michael Jackson
var død på et hospital i Los Angeles.
Tirsdag aften var det Sankt Hans aften. Bedstemor kom forbi til noget grill med efterfølgende bål ved
Stilling sø. Elliot sov fra det hele, mens Amanda var meget fortørnet over at man brændte dukken
(heksen) af på bålet.
Tirsdag formiddag var Elliot og Amanda med mor inde ved Sølund og gå en tur og hilse på alle dyrene.
Det var meget spændende.
Mandag havde vi besøg af sundhedsplejersken, som kom og kiggede lidt på Elliot og kom med gode råd
til mor og far. Sundhedsplejersken vejede Elliot til 4450 gram. Det var en lille stigning i forhold til
fødselsvægten. Nu skal Elliot nok til at passe på hvad han spiser. Man siger jo at man bliver, hvad man
spiser. Det vil sige at han mere og mere ligner en mælkejunge. Amanda og far var en tur i
byggemarked og en lille tur inde i Århus. Det var en hård tur for Amanda. Hun var bare så træt
på vejen hjem. Måske var det gårsdagens barnedåb, der sad i benene.
Søndag var vi til Bertrams barnedåb. Amanda var med i kirke, mens mor, far og Elliot mødte op på
Molskroen til efterfølgende hygge og spisning. Det var en rigtig god dag. Vejret var godt og Elliot og
Amanda hyggede sig. Elliot hygger sig jo p.t. bedst med at sove og spise, så det gjorde han hele
dagen. Amanda legede hele eftermiddagen med Mille Maj. Det var rigtigt sjovt. Amanda var MEGET ked
af at skulle hjem igen og i øvrigt også MEGET ked af at hun glemte at sige farvel til til Mille Maj, som
pludselig var væk, efter Amanda havde fået skiftet ble. I det hele taget en god dag. Da vi kom hjem
faldt Amanda i søvn straks og Elliot virkede også ret træt.
Lørdag d. 20. juni havde vi fint besøg af Lars, Gitte og Peter fra Århus. De kom forbi med fine gaver til
både Elliot og Amanda. Amanda viste legehuset frem og serverede kaffe for alle og enhver, der gad gå
med ind i legehuset.
Fredag var Amanda i børnehave for sidste gang inden 3 ugers ferie.
Elliot var for første gang i Århus og ose med mor og mormor. Elliot var rigtig god til at ose, så det blev
en lang tur på både Strøget og i Bruuns Galleri.
Amanda blev hentet af mormor, mor og Elliot.
Morfar kom til Hørning lidt senere. Han hjalp med at lave taget på legehuset færdig.
Far var ikke hjemme - han var til koncert med AC/DC i Parken.
Torsdag aften havde vi fornemt besøg af Jesper og Katrine fra Skanderborg. De havde fine gaver med
til både Elliot og Amanda. Amanda fik lyn-leget med Katrine inden Amanda skulle i seng. Elliot var livlig
hele aftenen og deltog aktivt i snakken over kaffebordet.
Amandas dag i børnehaven gik rigtigt godt. Lidt gråd til at starte med - meget lidt. Ellers forrygende
humør, da hun blev afhentet af far. Hun ville faktisk ikke med hjem, så far og Amanda tog nogle fælles
ture på rutsjebanen ved Oasen.
Bedstemor havde været forbi med friske jordbær, som vi fik til aften. Amanda fik ædt over halvdelen,
mens mor og far hver fik under 25%.
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Onsdag havde vi besøg af Lone. Hun kom lige forbi og havde også gaver med til Elliot. Lækkert tøj! I
øvrigt havde hun også en fin bamse-ko med til Amanda.
Amanda har glædet sig hele dagen til at få besøg. Alle i børnehaven er blevet informeret om besøget,
så Lone er blevet meget omtalt i Oasen idag.
Amanda og far var i øvrigt på en lille hyggetur ind til Århus i dag, mens mor og Elliot fik en lur på
terrassen. Amanda og far var først inde og hilse på Jakob hos UPS i Viby. Dernæst var de en tur i
Kvickly Extra i Viby og få en stor is. Efterfølgende handlede de i Kvickly Extra. De fik købt de første "pil
selv" ærter. De tog en stor pose med hjem til mor og Elliot. Det var dog kun mor, der smagte på dem.
Elliot er stadig mere interesseret i mælk.
Amanda har haft tre hårde dage i børnehaven. Dvs. at hun ikke har været så vild med at komme
afsted om morgenen. Det har været med hiv og sving og skrig og skrål. Det er dog gået bedre dag for
dag og i morgen torsdag satser vi på at det går MEGET bedre. Amanda ER ved at blive lidt tryggere ved
at gå i børnehave, så længe hun har en voksen indenfor rækkevidde. Anette og Birthe er de foretrukne
voksne.
Onsdag var Elliot til høreprøve på Skejby Sygehus.
Den bestod han med bravour helt uden at være vågen.
Tænk at komme så nemt til resultater her i livet.
Tirsdag var der kort visit af Eigil og senere et visit af Carsten. Carsten er jo selv lige blevet far til Emily.
Emily er født og bor i Manchester. Carsten fungerer lidt i Danmark på job og lidt i Manchester som far.
Carsten havde i øvrigt en fin gave med til Elliot - et sæt spilletøj til Manchester United. Flot flot. Det er
stort nok til at Elliot kan bruge det næste sommer eller senere.
Mandag havde vi besøg af fars kollega, Ghita fra Herning. Hun kom lige forbi i forbindelse med at hun
havde været på kundebesøg. Hun havde også fine gaver med fra Lundberg Data. Det var fint tøj og en
meget fin buket blomster.
Amanda var ikke så vild med at komme i børnehave, men dagen gik alligevel godt og da moster Stine
hentede hende var hun ovenpå og klar på at lege i det nye legehus.
Søndag var morfar igen på besøg. Denne gang for at lægge tag på legehuset. Amanda fik lov til at løbe
ude og lege i haven, mens morfar lagde tag på.
Vi havde fornemt besøg af mors kollega Mette og hendes søn, Magne.
Der var også kort visit fra Bent og Bang Oen (naboen). Elliot har efterhånden fået så mange gaver og
blomster, så det er helt vildt.
Lørdag kom morfar og satte nyt legehus op. Amanda er vildt begejstret for at få huset færdigt. Hun
elsker at lege i legehuset.
Senere på dagen var vi alle 4 en tur i Solbjerg til god mad og drikke. Amanda var vild med kylling og
kartofler. Uhmmm. Elliot ville bare have bryst, så han fik ingen kylling - kun modermælk.
Amanda legede cirkus med morfar i kælderen i rigtigt lang tid. Vi var hjemme i Hørning igen ved 23.30
tiden. Amanda faldt hurtigt i søvn og det gjorde Elliot faktisk også.
Der var i øvrigt en telefonhilsen fra Stilling-klanen. De er jo netop taget afsted til USA i nærheden af
Chicago. Dem ser vi først til september.
Fredag havde vi besøg af moster Stine og farfar. De kom for at hilse på Elliot for første gang. Det var
hyggeligt at have dem på besøg. Vi fik både kaffe og kage osv.
Amanda er rigtigt blevet storesøster. Hun tager sig af flere ting på egen hånd og kan hjælpe mor og
far. F.eks. kan hun selv skifte ble, hvis det kun er en tisseble hun har. Hun fungerer også som en "stik i
rend dreng" og hjælper med at hente sut, ble, tøj, mad til Elliot, mor og far.
Torsdag var en lang da for både Elliot og Amanda.
Amanda hos bedstemor og Elliot så dagens lys kl. 8.04 torsdag morgen.
Der har været fornemt besøg i Hørning hen på eftermiddagen. Der var besøg af mormor, morfar,
moster Nana og onkel Per. Bedstemor var der også.
Amanda var helt oppe og køre over at have fået en så fin lillebror. Hun var dog lidt skuffet over at han
faktisk har sovet 90% af tiden væk. Resten af tiden bruger han på at spise/sutte.
11. juni 2009:
Elliot bliver født på Skejby Sygehus kl. 8.04. Vægt: 4200 gram. Højde: 55 cm.
Efter en ukompliceret fødsel.
Fra nu er det ikke kun Amandas side. Nu må hun dele med lillebror Elliot.
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