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APRIL

Sne i april?
Det er sket før, at sneen væltede ned i april, men den var hurtigt væk igen. Men denne
gang måtte Flemmings gummiged i sving igen.

De første kul harer gik til med sneen,
men snart var der unger allevegne.
Vibe kom ind og viste mig de små
salamandere.

Sneen var hård ved hegn og låger. Her er
dyrhavehegnet trykket ned. Hele inderhaven er
hegnet ind, da rådyr og harer ellers ville gnaske
løs på Vibes blomster.

Storm vælter træ ind over Tenna's udhuse
Træet havde en diameter på 45 cm! Forsikringen dækkede 16.000,

Til familie og venner og alle dem vi kender!



MAJ

Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.

Vibe har købt og lavet rigeligt med
planter til udplantning  synes jeg...

Vintersyslerne slutter
Jeg har opdaget, at rørproducenterne har ført os
bag lyset. De solgte dyre rør til autoradioer i
50'erne, som kunne køre på 12 volts akumulator.
Men 2 mænd i Schweiz opdagede, at de dyre
såkaldt lavspændingsrør til auto, var aldeles de
samme, som blev solgt til standard radioer og at
de ydede det samme. Jeg prøvede, de rør man
normalt giver 200 volt på anoden, fungerede fint
med 620 volt!

De betyder at man kan bruge rørene med mindre
og billiger komponenter og man ikke får stød, når
man roder i kredsløbene med spænding på.

Nå, men det må ligge til jeg sneer inde igen, nu
må vi ud!

Stormmågen er kommet hjem
fra sin vinterferie i Frankrig. Den
spotter når katten kommer,
venter til katten er blevet fodret
og snupper resterne.



Vi elsker Folkemødet
Der var tørt i år, så grillning var
ikke tilladt. De mange politifolk,
der skulle passe på de kongelige
(Frederik cyklede fra Rønne til
Allinge  det er op ad bakke, skal
jeg lige sige!). Joakim havde flere
indlæg, faktisk var der 99
forskellige events i timen! Nå,
politiet havde ikke meget at se til,
der var en der fik en bøde for at
have tændt en terressevarmer en
nat. Og kl. 5 en morgen, måtte
politiet bede nogle unge
mennesker om at skrue ned for
musikken. Politiet boede på et
luxusskib i Rønne, Ciderella, så de
var glade!

https://www.directferries.dk/viking_lin
e_cinderella.htm

Majbrit & Freddy
havde lejet luxus sommerhus i Gudhjem. Her
griller vi i Byhaven i Rutsker. Sogneforeningen
gav 12 falsker vin. Kontigentet er bare 50 kr pr.
par årligt, hvordan fanden kan det lade sig gøre?

Øen koger i supersæsonen!

Nye høns
Rovfuglene havde været slemme, så vi
måtte have nye høns. Vibe forsvandt, da jeg
ville foreslå 2 hvide, 2 gule, 2 sorte. Da jeg
fandt Vibe, var det meste udsolgt. Hun
havde kigget på ænder. Men jeg vil ikke
have ænder, de stikker af!




