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Forord
Når en hel families aktiviteter skal koordineres hen over ugen og året, skal
tungen holdes mere end almindeligt lige i munden. Der skal tages kalendere i
brug. Og de små grå skal på overarbejde for at huske alt det, man ikke må
glemme.
Eller også skal man bare samle det hele i en huskebog som denne, så man både
når at få købt sommersandaler og gummistøvler, før de er udsolgt i alle
menneskestørrelser, at tage julefotos før juleaften, og ikke bliver overrasket af, at
institutionerne holder lukket fredag den 10. maj, selvom familiens voksne
måske burde på arbejde.
Jeg valgte det sidste. Resultatet er her – på de følgende sider. Måske kan de også
spare dig for en bid stress og de værste forglemmelser...

Bedste hilsner
Else Marie Lehman

PS: 2014 udgaven, som du sidder med her, er udvidet med en frugt- og
bærkalender. Så når vi forhåbentlig alle at få plukket de lækre sager, imens de
er i sæson. Og få fyldt gemmerne op med lidt til de kolde tider sidst på året.
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JANUAR
I januar skal vi huske…
✗ at sige tak for julegaver til dem, vi ikke har snakket med endnu siden julen.
✗ at bytte julegaver, hvis det er nødvendigt.
✗ at gemme jule- og nytårspynten godt af vejen. Lave en huskeseddel med ting,
vi har manglet og det, der er gået i stykker, så vi får gjort noget ved det i god tid
næste gang, det går løs.
✗ at kælke og bygge snemænd, når der er mulighed for det.
✗ at gøre udsalgskup til næste vinter. Fx flyverdragter, vinterjakker, huer, vanter
og støvler et nummer eller to større end lige nu.
✗ at lægge budget, hvis vi har brug for sådan et til at holde styr på økonomien
hen over året.
✗ at tjekke aftenskolernes programmer og tilmelde de voksne til kurser og
foredrag i foråret.
✗ at lave fotoalbum og scrapbøger med billeder og souvenirs fra sidste år.
✗ at melde kommende SFO-børn ud af børnehaven.
✗ at overveje sommerferien og eventuelt booke minimum transport og
overnatning, før de gode - og mest betalelige – steder ryger.
✗ at booke pasning til hunden, katten og undulaten til de ferier, vi allerede har
planlagt. Særligt dem, der ligger i skoleferier og højsæsoner.
✗ at tjekke hele familiens pas og sikre os, at de er gyldige til de
rejseplaner, vi har for året.
✗ at det snart er fastelavn. Og låne, sy eller købe kostumer til det.
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FEBRUAR
I februar skal vi huske…
✗ Valentines dag fredag den 14.
✗ at holde vinterferie (skolernes ligger i uge 7).
✗ at tjekke forskudsopgørelsen (og krydse fingre).
✗ at måneden kun har 28 dage.
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MARTS
I marts skal vi huske…
✗ fastelavn søndag den 2. marts
✗ at give hele hytten en ordentlig overhaling, så vi slipper af med vinterens støv
og indelukkethed og kan tage rigtig godt imod foråret.
✗ at finde både gummistøvler, regnjakker og forårstøjet frem.
✗ at gøre cykler, løbehjul og gocarts forårsklare.
✗ at gøre sommerhus eller campingvogn klar til sæsonen, hvis vi er så heldige at
have sådan noget at muntre os i.
✗ at booke sommerferieaktiviteter og arrangementer.
✗ at lave fin ny påskepynt, puste æg og pynte med påskeharer.
✗ at skifte til sommertid natten mellem lørdag den 29. til søndag den 30. Uret
skal stilles frem, så vi får en time mindre at sove i.
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APRIL
I april skal vi huske…
✗ at få sommerdæk på bilen.
✗ at lægge en plan for haven i den kommende sæson og begynde plantningen af
nye, grønne sager.
✗ at sikre os, at vi har allergisprays og –medicin på lager, hvis nogen af os døjer
med høfeber eller andet i den stil.
✗ at holde påskeferie (i midten af måneden).
✗ at institutionerne måske har lukket i dagene op til Skærtorsdag og Langfredag
(den 14., 15. og 16.)
✗ at se øko-køerne komme på græs (okodag.dk).
✗ at sende hilsner og fejre de konfirmander, vi kender.
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MAJ
I maj skal vi huske…
✗ at onsdag den 1. er en halv eller hel lukke-/fridag nogle steder.
✗ at nye skolebørn måske starter i SFO.
✗ at se Eurovision Song Contest, som afholdes i København (seminfinale den 6.
og 8. og finale den 10).
✗ at det er Mors (og Bedstemors) Dag søndag den 11.
✗ at det er Store Bededag fredag den 16. Og at man gerne må spise mange lune
hveder aftenen før.
✗ at grave badetøjet frem fra gemmerne. Og tjekke, om vi alle stadig kan skrue os
ned i det.
✗ at købe sommerjakker, solhatte, sandaler, kjoler, shorts og masser af
solcreme.
✗ at støve grillen af og have kul og pølser på lager.
✗ at lappe gamle badebassiner og baderinge – eller få købt nogle nye.
✗ at lave en liste over sommerens udendørsprojekter: Anlægge et nyt bed eller
køkkenhave. Udskifte fugleburet. Bygge et drivhus eller en træhytte til ungerne.
✗ at planlægge og melde os til fritidsaktiviteter i efteråret.
✗ at planlægge og booke efterårsferien (uge 42).
✗ at årets studenter snart springer ud.
✗ at det er Kristi Himmelfartsdag torsdag den 29. Og at dagen efter tit er
lukkedag i institutionerne.
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JUNI
I juni skal vi huske…
✗ at det er Grundlovsdag torsdag den 5. Det er samtidig også Fars (og
Bedstefars) Dag!
✗ at sommerferien nærmer sig og få lukket ned og købt ind til den i nogenlunde
tid.
✗ at se Sankt Hans bål og hekse mandag den 23.
✗ at plukke hyldeblomster og lave vores egen hyldeblomstsaft af dem.
✗ at spise masser af jordbær. Og at plukke endnu flere, så vi kan komme nogen i
fryseren til sæsonen er slut. Husk også de friske ærter, når vi er i gang.
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JULI
I juli skal vi huske…
✗ at tage på biblioteket og låne masser af sjov og spændende læsestof til ferien.
✗ at holde sommerferie. Og nyde sommeren, os selv og hinanden.
✗ at plukke og spise friske kirsebær og hindbær.
✗ at tage til en udendørskoncert eller et udendørs teaterstykke, som noget for os
alle.
✗ at købe udstyr til det nye skoleår.
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AUGUST
I august skal vi huske…
✗ skolestart – for de fleste i løbet af uge 33.
✗ at gøre udsalgskup til næste sommer: Sommerjakker, solhatte, shorts, kjoler
og nederdele et nummer eller to større end lige nu.
✗ at plukke og spise friske pærer, blommer og blåbær.
✗ at tjekke kataloger fra aftenskolerne og tilmelde de voksne til kurser og
foredrag i løbet af efteråret.
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SEPTEMBER
I september skal vi huske…
✗ at plukke hyldebær til saft, suppe og andet lækkert.
✗ at plukke æbler og fryse ned til vinterens kager, æblegrød og æbleflæsk.
✗ at bestille brænde og tjekke radiatorer, så vi er klar til de kolde efterårsaftener.
✗ at bestille tid til julefotografering af ungerne – eller hele familien – hvis der skal
professionelle kræfter ind over den.
✗ at planlægge og booke næste års vinterferie.
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OKTOBER
I oktober skal vi huske…
✗ at holde efterårsferie (skolernes ligger i uge 42).
✗ at tænke lidt på årets julearrangementer og julefrokoster. Hvem skal af sted
hvornår? Hvem passer ungerne imens?
✗ at invitere gæster til jul og nytår (eller invitere os selv ud).
✗ at planlægge og tilmelde fritidsaktiviteter for foråret.
✗ at lukke sommerhus eller campingvogn af for vinteren.
✗ at finde vinterdækkene til bilen frem.
✗ at give forsikringer, bank, tele- og webabonnementer et servicetjek. Kan de det,
de skal kunne? Og er både pris og betingelser stadig fornuftige?
✗ at skifte til vintertid natten mellem lørdag den 25. og søndag den 26. Uret skal
stilles tilbage, så vi får en time mere at sove i.
✗ Halloween fredag den 31., hvor vi kan klæde os ud og lave glade eller
skræmmende græskarhoveder.
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NOVEMBER
I november skal vi huske…
✗ at lave ønskesedler til jul. Og sende dem til Julemanden. Vi skal også huske at
spørge andre efter deres.
✗ at få styr på decembers pakkekalendere.
✗ at begynde julegaveshoppingen.
✗ at finde eller tage billeder til årets julekort, hvis vi klarer den tjans selv. Bestille
dem, hvis de skal trykkes. Og måske ligefrem skrive nogle af dem.
✗ ved samme lejlighed at lave årskalenderen med yndlingsbilleder til os selv og til
julegavebrug.
✗ at lave fordej til julens honningkager (se fx clausmeyer.dk for lækker opskrift).
Det skal gøres mindst en måned før, vi vil bage dem.
✗ at give hele hytten en ordentlig overhaling, så den er ren og fin til julepynt og
julegæster rykker ind.
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DECEMBER
I december skal vi huske…
✗ at lave en køreplan for julen og for nytåret. Hvem gør hvad og hvornår? Hvad
skal I have at spise?
✗ at klippe, klistre og julepynte i stor stil.
✗ at samle kogler, mos og gran til juledekorationer.
✗ at se det lokale juletræ blive tændt.
✗ at ”nissen” kommer forbi. Måske med gaver. Måske for at drille og lave fodspor
og gøre mælken grøn. Og måske for at få risengrød på loftet.
✗ at sende julekort.
✗ at lave konfekt og småkager.
✗ at hente juletræ.
✗ at kælke og lave sneengle og snemænd.
✗ at øve Luciasang og se Luciaoptog den 13. Det er en lørdag, så vi skal lige
forberede os på, at institutionerne nok holder det en anden dag – måske fredag.
✗ at købe knaldperler, fyrværkeri og sjove hatte til nytårsaften. Tjekke, at vi har
sikkerhedsbriller til hele banden -og ellers have dem skaffet før den store aften.
✗ at institutionerne tit har mange lukkedage. I år falder juleaften og nytårsaften
på onsdage.
✗ at holde en skøn juleferie lige efter vores hoved.
✗ at tjekke og eventuelt justere forskudsopgørelsen for næste år, så vi slipper for
ærgerlige hilsner fra Skattefar senere.
✗ at tage temperaturen på økonomien. Skal der sættes penge ind på børne- eller
pensionsopsparingen, før året er slut, er det nu.
✗ at se diverse årkavalkader på forskellige TV kanaler.
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ÅRET RUNDT
Hvert kvartal husker vi…
✗ at skifte tandbørster.
✗ at luge ud i ungernes tøj og sortere det, der er blevet for småt, fra. Lav
en ønske- og indkøbsseddel over ting, vi kommer til at mangle, ved
samme lejlighed.
✗ at afrime køleskab og fryser.
✗ at sortere vores billeder og andre filer.
✗ at give vores passwords et servicetjek og skifte de vigtigste.
✗ at tjekke, om ketchere og træningssko stadig er i fin stand – og låne
eller købe nyt, hvis de ikke er.
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ÅRET RUNDT
Hver måned husker vi…
✗ at aftale med venner og familie, hvornår vi skal ses, så tiden ikke flyver fra os
uden.
✗ at lægge billeder og film fra både kameraer og telefoner over på pc m.v.
✗ at følge op på vores budget, hvis vi bruger sådan et.
✗ at planlægge vores træning og booke tid til den i kalenderen.
✗ at sikre os, at der er plaster, sæbe, tandpasta, toiletpapir og bleer nok på lager.
✗ at have kontanter på lager: Til det lokale pizzeria, der ikke tager kort.
Frugtpenge til ungernes børnehave. Og til skabene i svømmehallen .
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ÅRET RUNDT
Hver uge husker vi…
✗ at se Disney Sjov om fredagen kl. 19 på DR1
✗ at gøre noget godt for os selv og hinanden.

✗ at rydde op på vores eget værelse.
✗ at holde vasketøjsbunkerne og nullermændene nede.
✗ at lave madplan og indkøbssedler. Gerne koordineret med ugens
tilbudsaviser.
✗ at luge ud i køleskab og fryser. Og gøre begge dele rene.
✗ aftale, hvem der afleverer, henter og køber ind den næste uge.
✗ lave nye legeaftaler for ungerne efter behov.

✗ at tage backup af vores elektroniske billeder og andre filer.
✗ at aflægge besøg i netbank.
✗ at lime, klistre, samle og sy noget sammen, der er gået i stykker.
✗ at tjekke især familiens yngste for lus, orm og andet godt.
✗ at slå græs. I hvert fald om sommeren. Med mindre en af naboernes
unger kan lokkes til det.
✗ at pumpe de cykler og klapvogne, der er ved at være lidt slatne. Og
smøre kæderne, når vi nu alligevel er i gang.
✗ at ringe eller sende en hilsen til nogen, der betyder noget for os.
✗ at tjekke bryster, boller og andet for ting, der ikke bør være der.
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ÅRET RUNDT
Hver dag husker vi…
✗ at børste tænder og hår. Mindst to gange. Og vi efterinspicerer med tandtråd
for en sikkerheds skyld.
✗ at vaske hænder. Tit lige lidt oftere, end vi egentlig har lyst til.
✗ vitaminpillen.
✗ at skifte underhylere og sokker.
✗ at lufte ud og lave gennemtræk i hele hytten. Gerne tre gange fordelt fra
morgen til aften.
✗ at prioritere hinandens og vores egen søvn - og gå i seng, før vi bliver
overtrætte.
✗ at være søde ved hinanden.
✗ at grine.
✗ at gøre noget, der gør os lidt gladere og lidt klogere.
✗ at vande de blomster og krydderurter, der er tørstige.
✗ at lave bækkenbundsøvelser. (Jep, også dig, Farmand).
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ÅRET RUNDT
Og så skal vi også lige huske…
✗ at planlægge og købe fødselsdagsgaver. Til hinanden og andre, vi godt kan lide.
✗ børnefødselsdage.
✗ voksenfødselsdage.
✗ lægeundersøgelser og vaccinationer. Også Fars helbredstjek og Mors ditto +
gynækologisk undersøgelse.
✗ Mor-tid, Far-tid og voksentid.
✗ institutionernes andre lukkedage, forældremøder, udflugter og fester.
✗ at rydde op i vores gemmer. Smide ud, sælge eller give det væk, vi ikke bruger.
✗ at lave albums med vores bedste billeder.
✗ at tjekke bilens dæktryk, olie og kølervæske og at sende bilen til service.
✗ at tjekke batterier i røgalarmerne.
✗ at tage kæledyrene til det årlige tjek hos dyrlægen.
✗ at aflæse el, vand og varme et par gange om året. Også i sommerhuset, hvis vi
har sådan et.
✗ at pudse sko. Og skifte snørebånd.
✗ at tage masser af billeder og videoklip af hinanden. Og skrive små, sjove
anekdoter og søde citater ned.
✗ at downloade ny musik og podcasts.
✗ at aflevere lånte bøger og gear til rette ejermænd. Og indkassere egne udlån,
før vi glemmer dem helt.
✗ synstest og kontaktlinsekontrol hos optikeren eller øjenlægen.
✗ at så noget karse. Fordi det er sundt, nemt og sjovt.
✗ at klippe og lakere negle. Barbere eller vokse ben, armhuler plus ”det løse”.
✗ benzin på bilen, når den trænger.
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ÅRET RUNDT
Vi kunne overveje…
✗ at tage på loppemarked med alt det, vi gerne vil af med. Eller ligefrem holde
vores eget garagesalg.
✗ at spille lidt lotto eller klasselotteriet. Hvo intet vover…
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ÅRET RUNDT
Frugt- og bærkalenderen
Stikkelsbær:

Juni og juli

Jordbær:
Solbær:
Ærter:
Hindbær:
Ribs:
Kirsebær:
Blåbær:
Tyttebær:
Brombær:
Blommer:
Multebær:
Pærer:
Æbler:
Hyldeblomst:
Hyldebær:
Havtorn:
Tranebær:

Juni til august
Juni til august
Juni til september
Juni til oktober
Juli og august
Juli til september
Juli til september
Juli til december
August og september
August til oktober (afhængig af sort)
August til oktober
August til januar (afhængig af sort)
August til maj (afhængig af sort)
Juni og juli
September
September og oktober
Oktober til december

Listen giver dig et fingerpeg om, hvornår I kan gå på frugt- og bærfangst,
nyde de friske vitaminbomber og måske også hamstre til fryseren.
Datoerne er vejledende. Og de afhænger af den enkelte frugtsort.
[Kilde: raavareguiden.dk]
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Om forfatteren
Else Marie Lehman (1973) er CCC (Chief Calender Coordinator) af en
familiekalender omfattende 2 voksne, 2 børn og 1 beagle. Det kræver både en
Moleskine Daily Planner og en elektronisk Outlookkalender - samt i en snæver
vending favekoordinerede lapper på døre og opslagstavler. Men så husker de
fleste til gengæld også det meste. Stort set til tiden.
Bijobber ved siden af kalenderbestyrertjansen som freelancejournalist og
forfatter til bl.a. ”Klar til børn – guide til sundhed og fertilitet” (Lindhardt og
Ringhof 2009) og ”KØBENHAVN min elskede!” (Gyldendal 2010). Og blogger af og
til om det hele på elsemarielehman.net.
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FAMILIENS
PLANLÆGNINGSKALENDER
2014
Alt det, I skal huske ikke at glemme i 2014 – fra januar til
december.
Fødselsdage, skolestart, vinterdæk, Luciaoptog, årsopgørelser,
regelmæssige tandbørsteskift og vaccinationer. Der er nok at
huske på året rundt i en børnefamilie.
Familiens helt uundværlige planlægningskalender hjælper
jer på vej med huskesedler til alle årets måneder. Så I hverken
glemmer at blive tilmeldt næste sæsons fritidsaktiviteter eller
at planlægge vinterferien i tide. Så I husker at stille om til
sommertid den rigtige weekend, tage backup af jeres feriefotos
og at plukke hyldeblomster til saft, inden sæsonen er slut.
Bogen er skrevet af freelancejournalist og forfatter Else Marie
Lehman (1973), der er både planlægningsautist og fuldstændig
kalenderafhængig. Hun er mor til to + en beagle… som hver har
deres helt egen farvekode i hendes komplet uundværlige
outlookkalender.
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