
Familien vokser 
- fra 2010 og til i dag 
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Modstående side: 

Hilsen fra vores 2 børnebørn til min fødselsdag, da jeg fyldte 70 år. 

Sylvester har klippet og klistret og lavet en perleplade og skrevet og Eigil har kreeret en Lego-ting, 

noget han er rigtig god til. 

I 2016 var Eigil ca. 3½ år og Sylvester næsten 6 år. 
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Denne side: 

Øverst: Hollænderdybet på Amager, hvor Sune købte 

sin første lejlighed på 5. sal. 

I midten: Sofiegade på Christianshavn. 

Herover: Den hvide bygning er Helenekilde. 

Modsat, øverst er det Sune som kok. 

I midten: Sara som optometrist (= ”brillemager”). 

Nederst er Sylvester på vej hen til børnehaven sam-

men med Eigil. Det var første gang Sylvester skulle 

på lejrskole. 

 

Modsatte side: 

Saras forretning på Frederiksberg. 
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Familien vokser 
- fra 2010 og til i dag 

Børnene 

Både Sune og Tanja er for længst "fløjet 

fra reden". 

 
Sune (og Sara) 

Sune rejste til København, hvor han tog 

en kokke-uddannelse. Købte og renovere-

de en lejlighed. Først på 5. sal i Hollæn-

derdybet på Amager. Senere blev den lej-

lighed skiftet ud med én på 3. sal i Sofie-

gade på Christianshavn. Og her gentog 

han processen - med at renovere. 

 

Sune har arbejdet forskellige steder, som 

kok, bl.a. på "Helenekilde" i Tisvilde. 

 

Mødte Maja Sara Devantier (dejlig fynbo-

pige, fra Boltinggård Skov). Hun er opto-

metrist (på fynsk = "brillemager") og i 

dag har hun en brilleforretning (Poul Stig 

Briller), dvs. hun ejer 25% på Gl. Konge-

vej på Frederiksberg. 

 

Sune og Sara købte for nogle år siden en 

lejlighed i Studiestræde i København. 

Sune opgav kokke-jobbet til fordel for et 

studie på CBS. 4 år med bøger. Så job hos 

"Unilever". 

 
Børnebørn 

Den 16. januar 2011 blev vores første 

barnebarn født. 

 

Det er Sylvester Anker Devantier. 

Og siden er Eigil Vagn Devantier kom-

met til. 

Det skete den 3. marts 2013. 

 

Begge børnebørn er altså født, mens fa-

milien boede i Studiestræde. 

 

Både Sylvester og Eigil er født på ”Riget”, 

og tilhører sognet, hvor Vor Frue Kirke 

(Københavns Domkirke) ligger. 

 

Begge drenge har også været i vuggestue 

og børnehave i Skt. Peders Stræde - lige 

"om hjørnet". Og Rose og jeg har brugt 

oseaner af tid som børnebørnspassere på 

ture rundt i København, bl.a. Tivoli, 

H.C.Ørsteds-parken, Israels Plads og 

mange andre seværdigheder. 

Så fik ”vi gamle” også lært det indre Kø-

benhavn at kende. 

 

I Sankt Peders Stræde boede familien og-

så til leje efter de solgte lejligheden i Stu-

diestræde. 

Det skete i 2014 og så købte de et nedriv-

ningsmodent hus i Hareskov, som blev 

”brækket” ned. 

I stedet byggede de i 2015-16 et spritnyt 

lavenergihus. 

Og de roder stadig med hus og have og 

indretning og... og... 

 

"By-rotterne" er blevet ”landliggere”. 
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Denne side: 

Øverst er det ”Saras forretning” og drengene på vej i daginsti-

tution. 

Øvrige billeder på siden er fra Studiestræde og lejligheden 

samme sted. 

 

Modsatte side: 

Forretningen på Frederiksberg. 

Th.: Legepladsen i drengenes daginstitution ”Frederik den 

Sjette” i Skt. Peders Stræde. 

Nederst tv.: Sara, Sylvester og Eigil i køkkenet i Studiestræde 

og th. nederst er det porten ind til lejligheden i Sankt Peders 

Stræde. 
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Denne side: 

Øverst: Starten på byggeriet i Hareskov. 

Nederst tv.: Familien flytter ud af lejligheden i 

Sankt Peders Stræde. 

Nederst th.: ”Familieprojektet” med at bygge det 

nye hus i Hareskov. Her er det Rose og Rie, der 

skruer skifer-plader på. 

Modsatte side: 

Drengene med brunsvigerkagen til ”rejsegildet”. 

 

Hønsefodring på Leragervej og Sylvester ved 

den lille høvlebænk. 

 

Nederst th: Saras bagværk, julen 2015. 
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Modsatte side: 

Tanja og jeg indvier rygeovnen i 2014. Et par 

Sct. Hans-hekse fra 2018 og nytårsaften 2012 

med vennerne (hos Jørgen og Dorte). 
 

Denne side: 

Mindst 1 gang årligt gik/går turen til Vester-

havet foruden turen til Skagen. 
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Sylvester og Eigil 

Når jeg ikke viser billeder, hvor man kan 

se drengene og alle de ting og aktiviteter, 

som de har været en del af gennem deres 

opvækst, skyldes det den nye persondata-

lov, som trådte i kraft i foråret 2018. 

På alle billeder, efter lovens indførelse, 

kan man ikke se ansigterne på vores bør-

nebørn. 

Dermed er også udelukket billeder med 

leg, sjove episoder, ja, alt hvad der gør en 

historie levende. Beklager. 
 
Tanja 

Tanja drog først til Århus for at tage 

grunduddannelsen til pædagogstudiet, 

hvor hun samtidig arbejdede i en børne-

institution. 

Så videre til København, hvor hun læste 

til pædagog på Frøbel Seminariet. 

Boede først til leje på Amager, men købte 

sidenhen en lejlighed på Venedigvej på 

Amager. 

Her bor hun stadig med har lige skiftet 

job fra pædagog på Kamager (bosted for 

udviklingshæmmede) til nu at være afde-

lingsleder på Arenahuset's dagtilbud for 

udviklingshæmmede i København Kom-

mune. 

 

"Faster T", som Sylvester og Eigil ynder 

at kalde hende, er stadig single. Men lige 

nu har hun "skruen dybt i vandet" med 

det nye job, og så planlægger hun at re-

novere sin lejlighed. 

 

Pensionist 
farfar 

Samme år som 

Sylvester blev 

født (2011) fik 

jeg den første 

check fra Sta-

tens Udbetaling 

- jeg var nu nå-

et til alderdom-

men - og der var "dømt" - PENSIONIST. 

Nogle kalder det den 3. alder. 

Men den "titel" åbnede også for nye mu-

ligheder - et andet liv. 

 
Alzheimer-avisen 

I december måned 2011 blev jeg kontak-

tet af Ulla Thomsen fra Rådgivnings- og 

kontaktcentret for demensramte og pårø-

rende i Odense. 

De manglede et computer-menneske, som 

kunne være med i Alzheimer-avisen's re-

daktion og lægge artiklerne på nettet. 

Det er nemlig en net-avis. 

Efter at have "beset staldene" sagde jeg 

OK. 

Det "arbejde har jeg nu kørt" nu på sjette 

år, hver tirsdag. 

Gennem de forløbne år har jeg været in-

volveret i rigtig mange ting, også andre 

opgaver end Alzheimer-avisen. 

Kunstudstilling på Filosoffen 2 gange. 

12-15 livsplakater er det blevet til. 

Flere andre plakater. 

Videooptagelser af ODS-gruppen. 

Fotos. 

Besøg på ”Borgen” for at fremføre demen-

tes ønsker. 

Aktivitetskalender hvert kvartal. 

Kallerupvej's hjemmeside. 

Facebook m.m. 

Arbejdet er nu ophørt, ultimo oktober 

2018. 

 
Pensionist farmor 

I februar 2013 blev det så Rose's tur til at 

modtage den første check fra Statens Ud-

betaling. 

 

Modstående side: 

Øverst tv.: Legepladsen i H.C. Ørstedsparken. 

Øv. th.: Legepladsen i daginstitutionen. 
 

2. række: Tv.: Sankt Peders Stræde med drenge-

nes børnehave og vuggestue. 

Th.: Er de i ”Den blå Planet”. 
 

De nederste 4 fotos er fra Tanjas ”miljø”: 

Lergravsparkens Metrostation og Venedigvej. 

Nederst tv.: ”Helgoland”, Tanjas vinterbade-

sted. 

Th.: ”Arenahuset”, hendes ”nye” arbejdsplads. 
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Denne side: 

Det ”gamle” hus i Hareskov blev nedrevet. 

 

Modsatte side: 

Det ”nye” hus under opførelse samt Sara og Su-

nes bryllup. 
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Straks blev pengene (eller nogle af dem) 

brugt på kontingent til Midtfyns Fritids-

center. 

 

Flere gange om ugen "pisker" hun igen-

nem svømmebassinet, bane efter bane. 

Spinner og styrketræner, så hun er svær 

"at lægge arm" med. 

 
Hverdagen 

Går med havearbejde, "hygge" med ven-

nerne, havearbejde, ferieture med Anne 

og Hans, fik jeg nævnt havearbejde, pas-

ning af børnebørn og deres forældre og 

hus- og havearbejde og børnebørn. 

Vi holder stadigvæk Sct. Hans-aften. Vi 

sejler en tur med Dorte og Jørgen Berg-

mann, deltager i musikarrangementerne 

i Fabriksladen og Café Fabers, som bl.a. 

Lone Holm er initiativtager til, og Rose 

kommer i ”Strikkecaféen”. 

Endnu har vi ingen konkrete planer om 

at "skippe" Leragervej til fordel for et 

mindre sted. Men måske, hvis og når hel-

bredet ikke længere rækker...såeeeee... 

Vi får se… 

 

Lige nu nyder vi sommeren, varmen, 

selvom man siger, at det er den  mest tør-

re sommer, vi har haft - i mands minde. 

3 måneder (foreløbig) næsten uden regn.  

Men hva' pokker ... kommer tid, kommer 

råd … 

Og så blev det efterår… også i overført 

betydning ! 

 

Og nu er det så op til næste generation at 

videreføre fortællingen ... 

 

Kærlig hilsen 

Torben 

Vinteren 2019 

 

Modsatte side: 

2 billeder, taget fra samme sted med én måneds 

mellemrum. 

1. foto er taget 1 . april 2018 og 2. foto er taget 

1. maj 2018. 

Jeg kan bare sige: Så blev det forår og sommer 

og den tørreste og længste sommer i mands 

minde. 

 

Denne side: 

Fru Olsen og Sct. Hansbål 2017/18. 
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Fætter/Kusine-Fest i september 2010.  
Vejret var perfekt, så det blev en havefest på Leragervej. 
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Egeskov og legepladsen var hvert år et yndet udflugtsmål. 
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