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Så blev det igen tiden hvor vi i sne og kulde, sidder og samler op på året der er ved at være gået. Vi 
takker for de mange både indenlandske og udenlandske julehilsner, vi håber også at I alle har nydt 
juletiden. 
Nu har vi brugt juledagene på at hygge og reflektere over årets gang, og her kommer vores ønsker 
om et godt nytår til alle fra nær og fjern - må i få et godt og lykkebringende nytår, med mulighed 
for at I kan få udlevet alle de forventninger og ønsker I har til det kommende år. 
 
HjemmeHjemmeHjemmeHjemme    
Vi fik bygget til og om, så der nu er et værelse til både Dagmar og Asger. Det har givet os ro og 
ungerne hver deres base. Vi fik brugt en masse timer på at gøre i stand og gøre klar, men det har 
været dejligt og vi er glade for pladsen vi har fået. 
Vi fik brugt en masse tid på at tegne en tilbygning og finde en løsning så vi kunne få vores heste 
hjem, men efter lange og svære overvejelser er vi blevet enige om at det ville blive for besværligt og 
dyrt og har derfor valgt at sætte huset til salg til foråret. Det gør vi for at finde et sted med mere 
plads til os alle, både mennesker, heste, hunde og fugle. Vi forventer at det kommer til at tage noget 
tid som markedet med at sælge huse er p.t.. Det ville jo være dejligt om det kunne have ladet sig 
gøre til ungerne skal starte i skole til sommer, (de skal desværre skifte skole, da kommunen har valgt 
at lukke den og 2 andre små skoler i området), men det er nok er ret urealistisk at få solgt så hurtigt, 
men det jo OK at håbe og drømme. Nå men det bliver spændende at se hvad der sker, vi vil i hvert 
fald forsøge at sælge – vores behov er ændret – vi er simpelthen ved at vokse ud af de rammer vi 
har her. 
Efteråret bød også på en lille sviptur til det sydøstlige Tyskland, hvor Trine og jeg udover at besøge 
en ældre fugleopdrætter også nød en dag på slot ved Clopppenburg, hvor vi kunne trække stikket 
ud og tage store beslutninger for vores fælles fremtid som mand og kone. 
 
HundeneHundeneHundeneHundene    
Ja året startede jo helt fantastisk på udstillingssiden – Trine blev med Ida bedste tæve på Januar 
cuppen, og udstillingen måneden senere stod Trine igen BIR med Ester og jeg BIM med Mic-Mac… 
så var stilen lagt for året, og sådan er det også gået. Ester har suverænt vundet så hun er blevet 
landets mest vindende tæve, har vundet 5 Cert og har fået 4 titler. Også vores dejlige Ferdinand har 
klaret sig fantastisk med 3 Cert og han fik på årets sidste udstilling sin første titel som junior 
champion. De første hvalpe er allerede født efter Ferdinand 4 i Danmark og 7 i Holland, og flere er 
på vej først i det nye år, så det tegner rigtig spændende for det kommende år.  
Også Mic-Mac fik 2 titler i 2010, og flere flotte hvalpe i både Danmark, Østrig og Tyskland. Han 
startede udstillingsåret med at blive BIM efter Ester, og sluttede hans udstillings år på præcis samme 
måde, BIM efter Ester på udstillingen i Rostock. 
Nå men ud over alle de helt fantastiske resultater på vores egne hunde, så har vores solgte og 
udstationerede hunde også klaret sig helt fantastisk i både Danmark og flere andre lande, vi er stolte 
over de mange flotte resultater i har fået – stort tillykke til jer alle.    
 
På hvalpesiden startede vi med at få et dejligt kuld på nytårs aften og i alt fik vi i 2010 fire herlige 
kuld hvalpe – sikke et arbejde og sikke mange dejlige lovende hvalpe, som er kommet i gode 
familier i både Danmark, Tyskland, Litauen, Ukraine, Frankrig og Østrig. Vi håber i alle får en dejlig 
tid med jeres nye hvalpe. Vi glæder os til at følge dem og er glad for at i alle holder os opdateret 
med hvordan det går med de kære. 
Desværre måtte vi også sige farvel til en helt speciel hund her i 2010 – Etienne – Han var noget 
særligt, der på mange måder åbnede døre og brød grænser ned – vores tanker er hos Pia og Knud – 
en bedre familie kunne han ikke få, så vi ved at han fik et vidunderligt liv – tak for det. 
 
Vi har med vores egne hunde nydt året – og selvom vi ikke var så meget af sted på udstillingerne og 
på tur med hundene som tidligere, så har vi i kraft af de mange hvalpekøbere haft en masse liv i 
huset som hundene har nydt.  
Og her lidt op til jul fik vi, lidt uventet, en lille han hvalp. Vi havde besøg af en tæve til parring fra 
Olga fra Sibirien (Rusland), og fik så samtidig en parringshvalp efter OB-LA-DI’s Prince Caspian, med 
som nu var klar. Så selvom vi nu lige havde set frem til en tid uden hvalpe, så hygger vi med den 4 



måneder gamle Skazka Sibiri Blackberry Shot – alias Shorty, og hvis roden udvikler sig som håbet vil 
han nok også komme med på en af de udstillinger vi tager til i det nye år…..  
 
FugleneFugleneFugleneFuglene    
Sidste vinter var forfærdelig – kold og lang, - ikke sjovt når man holder tropiske fugle, og især fordi 
vi i så mange år har haft milde vintre, så vores voliere anlæg er ikke lige lavet til at modstå så meget 
frost og kulde uden store udgifter til opvarmning…..  
Så sidste års vinter resulterede i at vi ville lave et helt nyt fuglehus, hvilket så endte ud i erkendelsen 
af at det vi gerne vil, bliver for dyrt og besværligt under de forhold vi har her, når det ses sammen 
med de andre ting vi også gerne vil have (plads til hestene, mere plads til kreative aktiviteter m.v.).  
At der nu også er kommet en MEGET kold vinter (de koldeste temperaturer siden jeg flyttede her til 
for 10 år siden, (-22grC)), ja så er vi blot endnu mere opsatte på at finde et godt sted med bedre 
forhold/mere plads, så vi kan byde fuglene nogle bedre faciliteter. Men det har trukket meget på 
samvittigheden og vi kan regne ud at varmeregningen ovenpå denne vinter også vil blive meget 
høj….. øv øv….. 
Men ellers var året specielt idet vi besluttede os for selv at prøve at håndopmade flere af vores 
unger i sommeren – phyyyyy det trak tænder ud, hver 2. time døgnet rundt mens de var helt små, 
og så tog vi alle fugleungerne med til de forskellige aktiviteter vi var til i sommerens løb….. vi havde 
jo hvalpe samtidig så selvfølgelig var vi mest hjemme, men alligevel, så er det vist godt at det kun er 
ca. hver 5- år vi selv håndopmader unger. Det gav os også nogle dejlige unger, både Meyers, Finch 
Amazoner og nogle dejlige Fantiensis unger. 
Faktisk havde alle vores 4 par Amazoner æg og flere nye par afrikanere ynglede, så det tegner jo 
godt for næste år, hvis ikke vinteren bliver for hård ved fuglene. 
Det er i hvert fald helt sikkert at 2011 bliver prioriteret til at sikre nogle varmere forhold til vores 
fugle, så vi er rustede til næste års vinter. Helst ville vi jo gerne finde et nyt sted at bo, så vi kan 
ligge energien der, men vi kommer nok til at forberede os på både at forbedre det vi har her, i 
tilfældet af vi ikke får solgt huset inden næste vinter. Vi har allerede den rigtige løsning til det 
fremtidige klar på papiret, så det er muligt at gå hurtigt i gang, når vi finder et nyt sted. 
Nå jo, Morten er også gået i gang med at skrive på en ny bog…… det går ikke helt så hurtigt som 
håbet, men nu er der vist endelig overblik over strukturen – så 2011 kommer også til at stå på 
indsamling af data, så når vinteren kommer igen til næste år, kan den blive brugt på opsætning og 
justering, så der forhåbentligt pr. 2012 kan blive udsendt endnu en bog om fugleopdræt. 
Nå jo - så fik Asger jo også en tam undulat her til jul, så nu har han fået sig sin egen ”første” fugl, og 
de hygger rigtig. 
 
De årlige filosofiske tankerDe årlige filosofiske tankerDe årlige filosofiske tankerDe årlige filosofiske tanker    
Ja hvert år kommer der jo en refleksion på det forgangne år… i år har tankerne gået på det at være 
til stede, at flytte sig fra det hastige overfladiske, høje tempo, og komme mere ned og ind i 
materien. At have opnået det man drømte om på hundesiden, at være der, hvor jeg på fuglesiden 
har brug for at bruge tid på nærvær frem for blot at gøre rent og fodre. I det hele taget at skabe 
rammer, der fremmer at de ting der betyder noget, kommer nærmere og bliver oplagte som den 
prioriterede del af livet. Det er ikke fordi der ikke er tid nok, det er mere fordi vi ikke bruger tiden 
vi har på den rigtige måde….. den tanke vil komme til at blive en del af 2011. Hvad giver værdi, og 
hvordan kan det som giver værdi komme til at fylde mere i ens prioriteter.  
Vi ser i hvert fald frem til et godt år 2011, med alle vores planer og sammen med alle dem vi holder 
af. 


