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Til familie og venner! Her er
snapshots fra måneden der gik

Der er ikke så mange visuelle
hjælpemidler, da jeg ikke har
været særlig flittig med kameraet.

Sangaften, Rutsker ved nat
November, klokken var 18.30. Det
var buldrende mørk, ingen måne,
lommelygten var flad og lyset
fadede hurtigt ud. Ufortrødent
kæmpede jeg mig gennem mørket
og vandpytterne til Kirkebyen. Jeg
var alene i mørket, eller var jeg? En
kat på vejen, eller var det en af de
underjordiske?

Sogneforeningen havde valgt FDF kredshuset, for at
støtte spejderne der. Far sagde, at FDF betød "Fars
Drenge Fiser", derfor valgte jeg Det Danske
Spejderkops i sin tid. Men her var FDF
pigespejderne, som hjalp til. Helt forunderligt at se
flere dansktalende børn på en gang. Og de var
søde. Aftenen gik med øl, vin, spisning, desert,
kaffe, kage og ca. 30 sange, vi var 40 personer, så
alle fik lov at vælge.

Martin og Jan stod for musikken.
De bor i byen.

Ha, Fac forstår
intet, når vi taler
bornholmsk!
_ Ja, og han ville
gerne være med
på en lytter!

Kommunal og Regionsvalget 2017
Kandidaterne til kommune og regionsvalgene findes ofte blandt folk, som tror, at en
kommune skal drives som en forretning. Og jo mere succes, du har til at tjene penge, jo
bedre politiker er du! Vrøvl!
Det vender den anden vej! Her drejer det sig ikke om mindst mulig skat og købe ydelserne
billigt muligt. Det drejer sig om skat efter evne, og levere bedst mulige ydelser.
Politikerne skal fordele masser af penge, så der er noget at handle for. Penge i rigmænds
skattely, gavner hverken os eller producenterne. Vidste du, at 75% af ydelserne til vore
kontanthjælpsmodtagere, går til kontrol af, at de ikke snyder. Sikken en tillid!
Der er 23 pladser i Bornholms Kommune.
Der kom flere partier ind, som jeg ikke
troede havde gang på jorden, fx list H. Her
vil man genindføre det bornholmske sprog,
som ingen udenfor Bornholm forstår en skid
af, men det bøvl det medfører at høre til en
meget lille sproggruppe. Liste H fik 1 plads,
ligesom Anne Thomas fra Alternativet, som
jeg stemte på, fik 1 plads. Der bor flest
højtuddannet i Svaneke, her fik Alternativet
også flest stemmer.
Jeg går efter kandidater, der mener som jeg.
En af mine kæpheste er kortere skoletid. Vi
har den længste skoledag i OECD. Ungerne
når ikke andet end at gå i skole. Min
erfaring er, at man får mere ud af korte
skoledage. Fx har jeg været på
skolebænken i Schweiz: Her havde vi 2
timer om formiddagen, 2 timer om
eftermiddagen. Dels kunne man bedre
koncentrere sig, dels havde man tid til at
snakke med andre, om det man ikke lige fik
fat i. Den dårligst undervisning har jeg fået i
England. Her kørte man uafbrudt (ingen
kaffepauser) fra morgen til sen aften.
Underviserne var ligeglade med om alle
kunne følge med. En helt anden mentalitet!

Regionsvalget  en Joke?
Eksempler på, hvad man kunne
stemme på ved Regionsvalget
Valgfest med mexicansk tema, Hampepartiet, Lavere
Skatter og Afgifter, Feministisk Initiativ,
Kommunisterne, Tryghedslisten, Marquis de Sade,
Borgernes Stemme, Nyt Nordsjælland, Dovne Robert,
ChristianiaListen, En Død Hest, Kærlighedspartiet
Regnbuefolket Befri Christiania, Schiller Instituttets
Venner. Listen var lang, vi så en lille burmeser stå med
armene over hovedet, så listen ikke slæbte hen over
gulvet!

Bornholm hører til under
Hovedstadsområde. Det præger
kandidatlisten. Som man kan se,
er flere helt ude i hampen!

Kommunalpolitik
er ikke hvad den
har været.
 Nej, det har den
aldrig været!

To be, or not to be
Det giver tit mening at vende tingene:
To be, or not to be, er ikke spørgsmålet.
Det er svaret!

Shakespeare på
lokum? Nej, nu
stopper vi !
 Det bliver altså
kun en halv side?
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 Ja, men Fac kan
nok ikke stoppe
med det.

Julemarked
Ariane foreslog vi skulle prøve Lauegård ved Gudhjem, hun sagde: "Kør ligeud gennem
Gudhjem, så kan vi ikke undgå at se gården". Da vi var nået til Saltuna, vidste vi der var
noget galt. Vibe spurgte om vej inde i gårdbutikken "Hvide Hus": Tilbage igen, vi skulle
dreje af midt i Gudhjem ved Gudhjem Museum.

Vel ankommet til Lauegård ser vi glade ud.
Det er jo sket, at vi ikke kunne finde det vi
kørte efter...

Englene frister, men vi har tonsvis af
julehaløj hjemme stående i kasser og
sække!

Vibe prøver klangen på porcelænklokkerne,
hun købte en.

Loppemarked i Knudsker
Efter Julemarkedet, var vi stadigt friske, så
vi drønede til Knudsker, hvor der var
loppemarked. Jeg købte bordsamlebeslag,
med dem kan man lynhurtigt lave et bord
med 4 ben, der står parallel. Jeg manglede
også en snaplås til et nyt vaskeskab, jeg
har lavet i det ene badeværelse (af et
gammelt skab, en dame var ved at brænde
på et bål). Ariane fik sig en tøjkurv, en
amerikansk skraldespand og en flot
blomsterkrukke. Vibe købte vist resten af
loppemarkedet. Ariane var sulten, men vi
orkede ikke mere den dag, så vi kørte
hjem, Ariane til hunden Rita og vi købte en
kasse smørrebrød og risalamande med
hjem fra Brugsen.

Bordsamlebelag i funktion, i mit radiorum

Bordsamlebelag, en kassefuld
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Snaplåse, en kassefuld, til skabslåger

Tekno Ingeniør
Jeg holder orden i mit Tekno. Der forsvinder dog hele tiden noget. Jeg bruger delene til at
bygge computere og radioer, så kan man få prøvet noget i en fart.

Computer opstillingen til højre, er udført i Meccano, et ringere produkt end danske Tekno.
CPU'en, er den hurtigste jeg har, men den er et miljøsvin, der bruger 100 Watt. Den skulle
ellers fungere som bagende på en DRM radio. Det er en ommer.

Mogens Andersen
En af dem jeg svingede bedst med i firmaet, var Mogens Andersen, som jeg traf på
fabrikken i Erritsø.
Han sende mig et link til Tøjhuset i Fredericia, hvor man finder ham ved pianoet på et
billede, hvor han jammer til fredagsjam sammen med 2 andre lokale.
Han skriver, at de har flyttet spillestedet fra Det Bruunske Pakhus ned i Tøjhuset, som er
noget større, det er en kæmpesucces. Han beretter også, at "der er mærkværdigvis
indtil flere yngre damer på tenorsax og vokal som gerne vil spille med sådanne gamle
drenge som os".
"The real book" kalder de repertoiret Det dækker over den store amerikanske sangbog.
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