Bornholmer Tidende
December 2017  istedet for Julekort!

Til familie og venner! Her er
nyheder fra julemåneden

De, som synger
Julen ind, er
velkomne her!

Jule CD fra Rutsker
1. december.
Som kompensation for de fordums Julekort med
Julemærkerne, har Julepladedirktør Jesper
Svendsen fra Rutsker har udgivet den 6. Jule CD,
med 7 helt nye sange. Den hedder "Hjerter, gran
og sprød svær".
Sidste år var overskuddet, der gik til
Julemærkefonden, 730 kr. Små beløb, men der er
meget mere vand i de mange små bække, end
man skulle tro!
Martin, der spillede og sang ved min 65 års
fødselsdag, giver titlenumret her (ikke min
julefavorit):
https://youtu.be/r0AXKQkr_U

Ruts Kirke  set fra huset.
Det er som at se et
Julekort fra gamle dage!

Der har ikke været
meget sne i år, men
flot ser det ud. Om
aftenen er kirken
belyst. Ruts Kirke er
den højst beliggende i
Danmark, så der er
ingen præster, der
prædiker højere end
der!
Jeg har nævnt
Kirkebyen før: I gamle
dage, var Kirkebyerne
et sted man
overnattede, for at
komme rettidigt i kirke
om søndagen. Der var
ofte en tur, der tog tid!

Julen synges ind i Rutsker
6. december.
Vi så Luciabruden og sang julens sange. Desværre for mig,
synger kvinderne i et toneleje, som jeg ikke har. Men jeg
brummer med så godt jeg kan. Vi har vores egen 3,5 meter
brede tinglyste vej helt op til kirken (blær). Men den sydlige sø
har oversvømmet den. Vi tog bilen, for Ariane i Hasle ville med.

De, som ikke
synger Julen ind,
er velkomne her!

Ingen Jul uden
traditioner!
Kirken står, selv om den er
500 år ældre end fx
Hammershus. Det skyldes,
at bornholmerne skyndte sig
at rive borgen ned og bruge
materialerne. For hver gang
borgen var beboet, boede
der voldelige soldater og
skatteopkrævere der. Der
hænger en lysekrone i
kirken, som er ranet fra
Hammershus.

Vibe kendte ikke "Nu tændes tusind julelys", her
med norske Sissel Kyrkjebø (der var "Kirkebyen"
igen):
https://www.youtube.com/watch?v=8ERKyqrvZZo
Jeg ville gerne have lettet røven fra sofaen og hørt
Caroline Henderson synge juletestamentet, men vi
orkede det ikke. Det var endda gratis:
https://www.youtube.com/watch?v=JsCGulV1b7E

Å vadde ind i folks huza, ded e jo
båre vos sjik å brug. Førder ska
ønte blanne saj i anner nasjoners
kulturell kondas! Dæmmeså!
Ordbogen: "Førder" er
bornholmsk for tilflyttere

Vores post Holger og Vibe fik sig
en snak, en kop kaffe, en kage i
våbenhuset. Før PostNord
beordrede postkasserne flyttet
ned mod Knarregårdsvej, gik han
ind i huset med pakker og post.
Det er stadigt almindeligt blandt
bornholmere, at man bare vader
ind i folk huse, bornholmere låser
jo heller ikke.

Juletid er Suletid
Jeg ved ikke, hvordan i har det, men vi tager på i vægt i
november og december. Men det kommer ikke fra fremmede:
I Asagudernes tid, for 1000 år siden, åd man som gale ved
juletid. Man havde nemlig opdaget, at de, som først stoppede
med at spise, døde det efterfølgende år. Fair nok, hvis man
er dødssyg, har man nok ikke megen madlyst.

Silde Hot Dog
Brødet:
15 g gær
350g Durum
150 g rugmel
1 tsk. salt
2 spsk. sukker
2 spsk. mælk
6 æg
450 g smør
æg til pensling
Fyldet:
7 pillede røgede sild
14 radiser, forårsløg,
mayonnaise blandet med purløg

En Hot Dog variant er med hvidt brød, fyldet hummer og
mayonnaise, dertil champagne, kunne fåes for 50 kr. på
et folkemøde i Allinge. En idé til Nytår?

Fuglene fodres

Heste i Hasle
24 juleudklædte heste spadserede gemmen Hasle.
De kom fra Siegaards Ridecenter. Vi har været der,
det husker jeg, fordi vejen var så hullet. Vibe har
redet, og svigerfar var jockey i sine unge dage. Jeg
drømte om at få heste og får på vares bakker, men
vi orker det alligevel ikke.

Vær mod andre, som du
ønsker, at de skal være mod
dig.
 nej, du får en lussing, hvis
du gør ved kvinderne, som du
ønsker, de skal gøre ved dig.

Der sidder et dusin forventningsfulde
fasaner under æbletræet hver
morgen og hver eftermiddag.
Fasanen stammer fra Tyrkiet og kan
ikke klare sig selv. Der er en kok
med forkrøblet fod, som er kommet
her i flere år og tigget mad. Selv om
de stort set er tamme, står de ikke
stille, når jeg vil tage billeder.

Man kan hvad man vil....
Men flid skal der til!
Uddannet hun bli'r,
for Lian en ren svi'r!

Når missen i haven går,
regn hun får på sine hår.
Når missen er våd,
er hun ej er kåd.

Blomsterne på Vibe's vej
har noget at fortælle.
Fra den lille Glemmigej
til en kras nælde.

Berrit i slægten søger,
finder ting i kirkebøger.
Krøllet tekst hun tyder,
finder en slem forbryder.

Mogens med klaverklang,
ses her igang.
Akkompagneres af sang,
gerne dagen lang

Efter Vietnams varme,
fik Rene en snotnæse.
Lian må sig forbarme
og høre Rene blæse.

Mon der kommer sne,
eller tons af vand?
Vi må vente og se,
hvad vejret kan.

Det skal nævnes
og kanske hævnes,
at Kirsten, den skæmt
fik min store dag glemt.

Med futtog Uffe leger
ligesom han plejer.
Fylder han stuen op,
Lone siger nok stop.

Jeg har siddet en time.
Kan jeg mon rime.

