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Uventet arbejde
Vibe havde set en ventilator til drivhuset. Det lignede noget til en
UFO og den kostede ligeså meget som en bondegård.
Det blev et nyt gør-det-selv projekt: En 12 volts blæser fra en
computer (hvor fanden er den blæser blevet af jeg fik af Jørn
engang? - Total lydløs!). En 10 watts solcelle til 200 kr, en LM317
spændingsregulator.
På loftet fandt jeg en termostat, som jeg havde pillet ud af en
vandvarmer.

Den grimme købe-ventilator til
1300-1800 kr. Uden termostat,
kører når solen skinner

Min løsning til 200 kr.
Delene: LM317 med køleplade, en blæser og en termostat.
Billedet mangler et potentiometer til luftmængden. Bemærk at
man kan samle delene med kronmuffer og spadestik.

1. knap er termostaten
2. knap er til regulering af
luftmængden 0 - 70 m3 i timen

Kastaniehegnet
100 meter kastaniehegn og 50 stolper købt i Holland, har ligget og truet mig i flere år. Nu har jeg
sat halvdelen op
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Bærhaven bliver lukket inde
bag kastaniehegnet

Bryllup
Mark blev gift med sin Asley.

A

Har man sagt A, må
man også sige B

B

Fra ventre:
Lian Relster Barton
Bruce Barton
Heather M White
Frank Parrott
Yen Parrot
Ashley White
Gerard White
Mark Relster White
Dot White
Michelle White
Katie Nash White

Værd at vide som nygift
Generet om mænd

Ryan Brady White.

Kvinder har det nemt: Når hun smiler og er sød, synes manden at hun er den dejligste og smukkeste i
verden.
Mandens vejleder er den pegepind, han har mellem benene.

Generelt om kvinder
1. Hun har brug for at du lytter til hende hver dag i 3o min, selvom du ikke forstår en hujende fis af
hendes verden. Det sagde min far tidligt, og jeg arbejder stadigt med mig selv.
2. Vid, at dine meninger er ligeså gode som hendes, men når i er uenige, mistænkelige gører hun dine
udsagn. Hun burde i stedet bare sige, hvad hun tror.
3. Hun angriber dig, når hun er såret og skuffet, i stedet for at fortælle dig, at hun er ked af det. Når
hun fortæller, at hun er såret, hører du efter. Når hun angriber dig, lukker du af eller giver igen - og så
har vi krigen.
Min fars skolekammerat Bengt sagde engang, da hans datter Tina havde stødt ham: "Allerede ved 2 års
alderen er det for sent at opdrage kvinderne".

Byhaven i Rutsker
Jeg mødte Uffe (ternet skjorte) i Netto. Han sagde, at der havde været en fotograf og tage
billeder af vores byhave. Næste dag var dette billede med flere i avisen.

Vi har ikke folk til gratis pasning og oprydning af parkerne, som i København. Næ, vi må selv tage
en tørn. Her er den flok, som passer byhaven. Jeg og Vibe er ikke med her, jo, jeg har lidt dårlig
samvittighed! Men dovenskaben sejre.
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Den første fredag i
sommermånederne
griller vi i byhaven.
Det er rigtigt hyggeligt!

Benny her, var ansat i Bornglas, da vi købte vinduerne,
hentede paraplyer til konen og ham for at kunne klare
aftensolen. Jeg lånte hans kasket.
Jeg havde pakket bøfferne, øllerne, kaffen, kagerne og
alt muligt. Men så opdagede jeg, at jeg havde glemt
tallerkenerne. Så måtte Vibe hjem efter tallerener og
haveparasoller. Man kan sagtens drikke øl med en
paraply i hånden. Men spise med paraply, kniv og gaffel
går slet ikke.

Mel købes da direkte på møllen
Ved at købe melet friskmalet på Valsemøllen, får
man det til 1/3 pris af hvad det koster i
SuperBrugsen. Og i 1, 2, 5 ellet 12,5 kilos poser.
Og hvor kan man ellers få den ældgamle sort
Emmer? Og malet på stenkværn!

Valsemøllen i Aakirkeby. Melet er på hylder bag 2. dør
på højre hånd i porten, betaling på kontoret gennem
1. dør. Der er ingen skilte. Har du glemt pengene, kan
du skylde! Økonomisk er de kommet ud med et stort
0 i de sidste 10 år. Hvis de skulle begynde at tjene
penge, siger de at de vil restaurere vindmøllen.
De gamle kornsorter blev fravalgt af pga mindre udbytte. I USA kaldes det fuldkorn, når hvidt mel er
tilsat skaldele. Det duer ikke, det skal være hele kornet med kim. Den slags rafineret mel bager fint,
men det kan give dårlig mave og hovedpine (glutenalergi).

Grydebrød
Gider ikke vaske dejskåle og at have fingerne syltet ind i dej, derfor
bruger jeg meget bagemaskinen. Men der er andre metoder:
Om eftermiddagen røres 1 g økologisk gær (størrelse med en ært) ud
i 345 g vand. Hæld 430 g mel, 10 g citronsaft og 8 salt i. Den våde dej
skal ikke æltes, bare samles med en dejskraber.
Læg låget på. Stil dejen til hævning til næste dag,
ved stuetemperatur.
Næste formiddag stilles en tom gyde ind i ovnen.
Når ovnen har nået 250 grader, hælder du dejen op i den glohede
gryde. Fordi så hænger brødet ikke fast i gryden. Teflon gryder duer
ikke, fordi teflon spaltes til giftige nedbrydningsprodukter ved 250
grader!
Da vi flyttede, smed jeg den
gamle jerngyde ud. Så jeg
måtte investere i en ny. Den
blev købt i Aarkirkeby for
199,95 kr, men så er der også
25 års garanti. Den nye er
emaljeret, slipper bedre.

Bag først med låg på i 30 minutter. Låg af og 15 minuter til uden låg.
Tag brødet ud af ovnen, vip det ud af gryden og lad det afkøle indtil
du skal smørre ostemadderne til frokosten. Smager fantastisk!
Jeg blander undertiden hvedemel med fint emmer og ølandshvede,
men halvdelen skal være hvedemel, da du ellers får et meget lavt
brød. Citronsaften giver en bedre hævekraft og smag af surbrød. Lidt
honning tilsættes hvis du vil have en mørkere skorpe.

Henning Moritzen Alle i Østermarie
(East Mary)
Første gang vi skulle til Bornholmer Gardens
loppemarked, kunne vi ikke finde vejen hverken på
GPS eller i kortbogen. Det skyldes, at man i
kommunerne er meget besværlige med hensyn til
vejnavne. Veje må ikke opkaldes efter nulevende
personer. Bornholmerne tager selv affære og
opkalder en række veje efter kendiser og sætter
vejskilte op. Henning Moritzen var med, da vejen
blev navngivet i 1995. Radioamatørernes gamle
klubhus ligger på Rosenørns Alle også i Østermarie.
Hvor skulle et radiohus ellers ligge?
Justistminister Søren Pind er opvokset i
Østermarie. Jeg synes lige, at i skulle vide det.

Bøgerne koster 1 krone stykket, men det
skyldes nok, at turisterne kigger forgæves efter
Henning Moritzen Alle i vejviseren!

Edderfuglene i Gudhjem havn.
Ællingerne svømmer fra Christiansø som helt små.
Turen tager 2 dager og mere end halvdelen
omkommer. Men vandet er for dybt ved Christiansø,
der kan ællingerne ikke nå føden på bunden.

OK. det er ikke Vibes bil. Det er en Tesla S på
I baggrunden er der kokkekonkurrence, "Sol over
norske nummerplader. Den kan køre op til 500
Gudhjem". I boderne gives der smagsprøver fra
km på en opladning. Koster ligeså meget som
gårdene. Vi fik kalvekød, pølser, ost, rødvin, is og jeg en Audi, men har ikke samme finish.
ved ikke hvad! Vi købte dog også lidt bryggergris med
hjem fra Vasegård.

Rø kunstmuseum
En weekend var der gratis adgang til kunstmuseet i Rø.
For tiden er det maleren og digteren Martin Bigum som
udstiller. Jeg syntes, at nogle af hans malerier mindede
om stegen i det amerikanske "Mad", som jeg har haft en
del af. Det var rigtigt set! Allerede som 15 årig tegnede
Martin Bigum til "Mad".

Ovenfor: En Martin Bigum forside til Mad.
Til venstre: Et udsnit af et af de udstillede
Bigum malerier, hentet på nettet.

De gamle biler
Der er rigtig mange veteranbiler på øen, 1500 stykker.
Fint! Men det er desværre også det sted i landet, hvor
der er flest af de støjende Harley-Davidson. Lørdag d.
11/7 kom 800 flere af de spetakler med færgen. Øv!

Morris Minor kan bruges i
dagligdagen. En køreklar fra
60'erne koster ca. 40.000 kr

Vibes motorsagkyndige kom
kørende i denne gule sag til Netto.

Denne Nimbus havde taget turen fra Færøerne.

