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Vinter med sne på vejen
Vinden fejer hen over markerne, men bag
vejens græsrabatter er der læ, vinden løjer af
og sneen dratter ned på vejen i et lag på 25-40
cm. Marken til venstre er vores, højre side
tilhører Krusegård, som er gået i arv fra far til
søn i 13 generationer!

Vintersysler

Som dreng gik jeg med aviser fra klokken 4
morgen. Jeg blev ikke milionær, men jeg sov i de
første timer i skolen. For pengene købte jeg mig
en båndoptager. Sælgeren lovede mig, at den
kunne holde i 30 år. Det er en 2-spors, for heller
.....vintersysler forsat
ikke dengang gad jeg vende båndene.
Nu er der vist gået 56 år og meget lyd er gået ud og ind af den, så tonehovederne var slidte. Der var 3
stk. B&O tonehovder til salg på Brugtgrej.dk, kr. 2.500,- stykket. Utroligt! Nå, jeg slagtede en
Beocord 2000 de Luxe, der var et brugbart tonehoved.
Jeg har bånd, der har overlevet: Der er Christa, som gav mig mit første kys, - og stak tungen ind i min
mund, hvilket jeg oplyste alle om. Der er Hanne, som satte sig på mit skød, hvorfor jeg spurgte
hende, om der ikke var flere ledige stole. Der var min sidekammerat, som hamrede løs på min gitar.
Der er Kåre, som sang på Italiensk og fortalte vittigheder, som hans mor forsøgte at forklare, hvorfor
det var sjovt til hans mormor. Der er Søren, som fortæller om sine oplevelser som kokkeelev. Der er
Per, som taler tysk, fransk og fortæller vittigheder på engelsk på båndet. Vi havde en klub, der hed
"Spiritus". Vi var politisk aktive, jeg var medlem af Radikal Ungdom, - i guder! Og er selvfølgelig min
far på et bånd og fars skolekammerat Bengt, hans datter Tina, som er sur på ham.
Der er Lian som vræler. Der er hendes mor, som fortæller historier. Der er Lian som snakker med sin
mor, da hun er blevet lidt ældre. Der er bånd med med Detlev, som jeg boede hos i Berlin: Jeg havde
skrevet en stil om byen, så sendte skolen mig derned. Detlevs marsvin og mor er også på det bånd,
de snakker med hinanden. De bånd Detlev har sendt, er sendt til følgende adresse: "Vogterhuset",
Broksø per Herlufmagle. Vejene havde ikke navne og husene ikke nummer, byerne havde ikke
postnummer.
Lyden på denne Beocord
2000 er suveræn! Desuden
erder ekko og sound on
sound på maskinen.
Tænk, at folk smed disse
maskiner ud, da der kom
kassettebånd, med en
ufattelig ringe lyd. De bruste
og diskanten var ikke til
stede.

„Den, der tager spøg for spøg og alvor alvorligt,
hun har fattet begge dele lige dårligt!“

Atomstyret Natur Ur
Prolog
Før fjernsynes tid, så jeg film i Hvidovre Kino. Der i mørket
var et ur, belyst med en søvning lampe. Det har, med lidt
forsinkelse, givet mig ideen til et belyst biograf-ur i stuen, så
man nemt kunne holde øje med tiden og få skiftet over på
en anden kanal, når tiden var inde til det.
Unyttig viden

Styret fra atomuret DCF77 i Frankfurt
Langbølge 77,5 kHz - langtrækkende inkl. Ganløse
Enestående design
Lydløs gang - sekundviser glider stille rundt
Belyst urskive med automatisk tænding ved skumring
Birketræ fra Hvidehøj - håndsavet med en fukssvans
Nænsom olieret med rapsolie fra Bornholm
Blå afstandsstykker hugget fra Lians legetøjskasse (det er et stykke tid siden)
Kun et 1½ volts batteri til både ur og lys

Made in Rutsker

1 transistor koblet som Hartley oscillator laver 10 volt til lysdioden (LED)
Støvdrageren i midten af blomsten er en
fotomodstand.
Nedenunder hænger en lampeskærm med en
lysdiode, der belyser urskiven.
Når fotomodstanden ikke får lys, åbner den
for basisstrømen som aktiverer transistoren.
Hartley oscillator

Bemærk, der er vedlagt en separat brugsanvisning
for radio-uret. Uret kan sidder i mange forskellige
urkasser, hulstørrelse 8 mm og skaftet er 17mm.
Viserne trækkes af med fingerene. Købes nye
visere, skal boringen være 3,2 og 5,1 mm.

Transistoren omsætter batteriets 1-1½ volt til
ca. 10 volt (en lysdiode behøver mindst 3 volt).

Jeg er en elendig taber

Det er vel dejligt, at
Fødevare-, Sundheds- &
Lægemiddelstyrelsen
giver danskerne
kostråd ganske gratis!

Det ikke så fedt at ligne en anden berygtet bornholmer, der også holdt af
marcipanbrød.
Meningen med sukkeret er, at det skulle give energi. Men hos mig sker det, at
det bliver omdannet til stor vom.
Jeg gik til en diætist. Hun havde styr på, hvem der havde betalt hvilke
eksperter for at sige hvad. Min krops alder var da 69 år. Efter 9 uger var min
krops alder faldet til 54 år, og BMI faldet fra 28,9 til 27,5. Fedtet omkring de
indre organer forsvandt. Diætisten hørte til de fedtforskrækkede og ville
have, at jeg puttede letmælk i min kaffe. Ikke tale om. Jeg vil have fløde i min
kaffe. Og hun ville have skifter min græske flødeyoghurt ud med en mager
med sødestoffer - det rene gift efter min mening!
Her er hvad jeg gør: Næsten ingen kager, hvedemelsbrød, ris, pasta, frugt og
juice. Du skal spise 10 æbler, hvis du skal have de samme fibre som i to skiver
rugbrød. Desuden skal jeg spise 8 mandler sammen med æblerne og
appelsinerne for at forhindre sukkeret i frugten bliver til fedt på vommen. Jeg
spiser mere bladgrønt, færre kartofler og gulerødder (stivelse). Jeg spiser
masser af smør, ost, og æg. Motion, jo jeg henter avisen nede ved vejen, går
gerne en tur op og ned ad bakkerne!

Glistrup i Bo
Bojesens streg.
Glistrup var utilfreds
med statens
omfordeling af
skatten, han fandt, http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-til-raske-overvaegtige-dropat de rigeste fik mest slankekuren
ud af det. Det gør de
Hvis man ikke gider selv,
stadigt.
så kan man jo bare købe
et af de mange
Han ville erstatte
slankeprodukter! De er
socialhjælp med
ligeså effektive som
harvegrødsautomate
rynkecremer.
r. Det er jo tæt på
det, den nuværende
regering ønsker.
Han hævdede, at
muslimerne ville os
til livs, her var han
helt på linje med
vores
integrationsminister!

Ha, ha, ha!

Kostrådene er styret
af de firmaer, der
betaler forskningen,
ha, ha!

Chris MacDonald havde
vores (ABB's) kok Peter
Klyver i Skovlunde med i TV.
Og Peter tabte 40 kg.

Flygtningene i skolen
Der nu lige så mange flygtningebørn i Svartingedales skole i Hasle
som danske. Det er vist ikke nemt med flygtningebørn. Der er
gennemtræk i klasserne, der kommer nye og andre forsvinder. De
må ikke gå til gymnastik eller lære at svømme, de må ikke havde
danske kærester, de må ikke spise frikadeller eller flæskesteg osv.

Det er vel nok dejligt, at
flygtningebørnene kommer
i indslusningsklasser, så de
har nogle at tale med på
deres eget sprog!

Alle klasseværelser er taget i brug, vistnok 14 ekstra stk., selv et, der
havde været i brug i 200 år og derfor forlængst var taget ud af brug.
Der er tiltrådt 8 ekstra lærere.
Men de kunne jo tage den gamle skole i brug fra 1831,
Knarregårdsvej 2. Desuden er der Kirkeskolen, der blev overtaget af
FDF. Så er der en tæt ved Teknisk museum i Rutsker og endelig er
der Centralskolen fra 1961, lukket i 1991, det er nu feriecenter.

Den stråtækte Degnegård,
hvor der blev indretter et
klasseværelse i 1831

Ritt Bjerregaard har undervist på Kirkeskolen, men boede på
Centralskolen. Hun ankom københavnersmart på scooter med
højhælede sko og meget blå øjenskygge.
Både min far og Vibe's far har prøvet at starte i en fremmed skole
uden at kende sproget. Far kom lige fra Thailand ind i en 3. klasse i
Vanløse, - uden at have gået i skole tidligere. Vibes far kom i en
flamsk klasse i Antwerden. Men i dag kommer de fremmede i
indslusningsklasser.

Kirkeskolen fra 1900, som er
overtaget af De sorte
Spejdere for. Pjat, af FDF
såmænd for 1 kr.

Ritt boede i det lille hus bagerst til venstre på
Centralskolen

Ritt igang med at motivere
lærerne til at følge hendes
retningslinier, i Bo Bojesen
streg. Politiken 1976.
Ha, ha, ha!

Vi holder
flygtningebørnene for
sig, så de lærer, at der
er dem og så os, ha, ha!

Behjertede sjæle havde inviteret flygtningene i
Rønne til "Walk & Talk". Det gik ikke rigtigt godt,
for kun den ene part kunne tale arabisk.
Desuden var de stier i parkanlæggene, man
havde planlagt turen på, desværre henlagt i
buldrende mørke, da der ikke er opsat belysning.

