
Rejsen til København

8. december 201 6

Det skete på Fac's Fødselsdag, at Vibe og Fac drog med flyveren til Kastrup.

Vi rejser uden bagage, det har vi ikke nerver til.

Nå, men denne gang tog det kun ½ time at kæmpe os frem til ankomsthallen. Vi måtte spørge om

vej til udgangen et par gange. Kirsten, som skulle hente os og lede os frelst gennem den stygge

by, var ingen steder at øjne. Hvor var hun mon? Vibe sagde, det kunne hun ikke forstå, for sidste

gang Kirsten skulle hente hende i lufthaven, gik hun bare ud af den første og bedste dør og der

stod Kirsen og hendes bil. Vi telefonerede på den gamle Nokia, og fik Kirsten i røret. "Hallo, hvor

er du?", sagde Vibe, og Kirsten svarede: "Jeg er her, hvor er i?",

Efter 3 telefonsamtaler, nærmede vi os hinanden.

Ad omveje og bag lange bilkøer, nåede vi frem

til Domus Vista, hvor jeg engang havde været på

kursus og hvor jeg så nogle dametrusser dale

ned foran vinduet. Al den tid jeg har været på

skolebænken, har jeg nemlig kigget ud ad

vinduerne. Det jeg har set ud ad vinduerne,

husker jeg tydeligt. Derimod kniber det med at

huske det, jeg skulle have lært.

Tilbage til nutiden: Kirsten sagde, her stopper vi,

for her kan vi hoppe på bus Linie 6 som kører til

Tivoli. Hun fortsatte: "Jeg har rejsekort, så jeg

kan skanne kortet 3 gange."

"Behøvs ikke", sagde jeg, jeg har da anskaffet

mig et af disse hersen rejsekort. I bussen

skannede Kirsten sit kort: Bii i ip. Jeg skannede

mit første gang: Bii i ip. Jeg skannede anden gang

for Vibe: Katagump, katabump.

Det kunne vi ikke. Jeg blev ved og Kirsten blev

ved, mens vi kørte forbi nogle stoppesteder:

Katabump. katabump, katabump...

Chauføren var ligeglad, han snakkede med nogle

jyder, der troede, at man kunne betale i bussen.

Men københavnerne ville slå buschauførerne

ihjel, hvis de havde kontanter på sig.

Lykkelige ved Tivoli, hoppede vi af, og stillede os

i den forkerte kø for at komme ind i Tivoli. Da vi

endelig havde fået billet og var kommet godt

ind til Juleløjerne, slog det mig, at man nok

skulle have tjekket ud med rejsekortet, da vi vi

stod af bussen. Kirsten tilbød at gå ud af Tivoli

og finde en ud-automat. På hovedebanegården

fortalte nogle svenskere Kirsten om hvordan

man kunne betale 2 gange med et rejsekort.

Man skal sige det til chauføren. Formedes 25 kr

per rejende i gebyr, lykkedes det Kirsten at få

stoppet vores rejsekort med at lænse os.

Domus Vista

Nogle isbjørne ønskede os velkommen
til Tivoli. En vendte dog røven imod os.

Her havde vi endnu ikke forstået, at
vi ikke havde tjekket ud i bussen



Vibe og Fac fortsatte altså turen alene i Tivoli, da Kirsten ikke ville kunne komme ind igen, uden at

skulle betale igen. Der var mange boder med pandekager og æbleskiver. Men vi havde jo bestilt bord

på Hereford Bøfrestaurant og klokken var mange og vi skulle mødes kl. 1 7.30 i restauranten.

Der blev taget en del billeder, af de mange lysende træer med mere. Jeg havde dog stillet mit

kammera på "mikroskop", så det blev der ikke meget ud af. Vibe tog nogle billeder, godt rystede.

Mobiltelefonerne blev
gennemgået nøje. Réne kede
sig. Uffe er nede for at tisse

Jeg fik virkelig mange dejlige gaver ved bordet. Berrit havde lavet hjemmelavet konfekt (er spist) og

givet mig en bog af Anette Harbech Olesen om kolesterol kost (er læst) , kan anbefales. Viste du, at

folk der har lettere forhøjet kolesteroltal, lever længere, end dem som sænker kolesteroltallet med

statiner? <nyhedsbrev@madforlivet.com>. Desuden havde Berrit lavet en slægtstavle, der gælder

for hendes, Lians og min slægt på mors og Lians farmors side, - helt tilbage til 1 300-tallet, hvor vores

forfædre var borgmester i Odense og hed Mule (sjovt, for vi bor tæt ved Muleby). Personnavnet

Mule findes ikke mere, men det havde heller ikke været fedt for Lian og mig at hedde "Mule"

(Fedtmule er jo en Disney figur alle kender som et fjols) . Der er en mindetavle i Odense for Mule, som

har været oppe og nede. Der var jo det, at Mule havde myrdet en. Det kan jo ske for selv den bedste.

Kirsten var gået helt amok og jeg fik fodtøj, tøj og en stor SSD disk og et kys på kinden. Lian og Rene

havde også skaffet en fin SSD disk (vi har 3 kørende computere, som bliver bedre af at få skiftet de

snorrende diske ud med flash-memory). Desuden fik jeg en æske med marcinpanbrød, som jeg har i

fred for Vibe, men ikke fra Rita. Fra Uffe og Lone fik jeg en meget kompetent batteri boremaskine,

som jeg havde misund ham, fordi den have 3 gear og slagtøj. Alle havde være kreative med deres

gavekort. Det varmede mig rigtigt meget, at man havde brugt så meget tid på det.

Uffe måtte berette om hvordan hans hytte ude i haven var brændt for to måneder side. Han havde

dog fået sine fut-tog ind, men hans ungdoms foto og en fin Collins radiomodager var gået tabt med

meget mere. Hytten bliver genopbygget.

OK, det er det samme billede.
Men vi har ikke andre.



Den skrækkelige hjemrejse

Vi forlod restauranten kl. 21.00, masser af tid til flyet hjem kl. 22.30, ikke? Toget til Kastrup
kl. 21.20 afgik dog slet ikke til tiden. I Kastrup tog vi trapperne op og jeg læste på tavlen,
Bornholm 6. Hvad betød "6". Tilsidst gik vi til en SAS skranke for at få hjælp. De scannede
bare vores Boording Pass og sagde vi skulle gå gennem arkaden (det er et fint udtryk for
koridor eller gang) til vi kom til en trappe op. Så var det, at vi kom i tanke om, at jeg ikke
havde tjekket ud med rejsekortet, da vi stod af toget. Mig tilbage, ned ad trapperne, op ad
trapperne (ingen tid til elevator).

Efter en lang tur, og efter at have fået tjekket vore Boording Pass igen, var vi nået til
"Security Check", af med frakke, jakke, bælte osv. Så fik vi at vide, at boremaskiner må
man ikke have med op i flyet. Mig tilbage igen, tilbage hvor vi ankom til SAS-damerne. De
spurgte så, om boremaskinen var noget værd? Det var for sent at få den med. Den ene
ringede dog så rundt og nåede så frem til, at hvis jeg aflevede den hos "Stor Bagage",
kunne jeg nå at få den med. Det forgik i den fjerne ene. Damen gik med og viste vej ned
ad en til koridor. Jeg løb. Fik den afleveret og løb ad arkaden, op ad trapperne, første tjek-in
og nåede til security tjek, af med tøjet igen. Så løb jeg ind, Vibe stod i den fjerne end og
råbte: "Denne vej!" Hun var blevet cikaneret af en araber-security-vagt, der ikke ville have,
at hun stod stille og ventede på mig.

Vi fået at vide, at vi skulle til Gate A11. Vi var derhenne 3 minuter før flyet skulle starte. Og
vi var blevet skæld ud, fordi vi ikke vidste, at boremaskiner må ikke tages med som
håndbagage og at man skulle være der 1 time før afgang. Drivvåde kom vi op i flyet.

Rita.
Spiser helst kun hambugerryg

og marcipanbrød.




