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Kirstens ny bil

Vi har svært ved at følge
med Else mellem
klipperne i Rutsker.

Vi sejled ind i en grotte.
Skipperen fortalte røverhistorier.

Kirsten, Else & Totsie på beøg

Else sprang op ad
trapperne i
fyrtårnet, vi andre
orkede det ikke!

Vi havde selvfølgelig Kirsten og Else med i Byhaven til grillaften. Jytte, fra Brødløsegård,
sidder til højre for mig, og syntes det var kanonsjovt, at jeg pt boede sammen med 3
kvinder. Vibe ses bag røgen, da hun ikke turde overlade grillning af bøfferne til mig.

JULI

Til familie og venner. Øen koger i supersæsonen!



BornFiber kom med lift, kiggert og en
feltstyrkemåler. Et stort blommetræ
stod i vejen, det fældede jeg. Jeg
stablede 8 paller, så jeg kunne komme
lidt op i højden. Jeg fik stammerne til
at lægge sig på jorden og ikke oven på
mit brændeskur. Puh ha!

Antennen får strøm gemmen et
Ethernetkabel, det går ind til mit
radiohobbyrum, hvor det lander i en
RJ45 stik med strøm i. Herfra har jeg
trukket 20 meter kabel til vores EDB
rum, hvorfra der går Ethernetkabler
(2x4 leder af typen CAT5e til diverse
computere og TV. Routeren er trådløs,
men det bruger jeg ikke, for hver gang
strømmen går, så skal man indtaste
alverdens koder. Deuden skulle der flere
routere til for at dække hele huset, hver
bruger for 500800 kr strøm om året, de
er jo tændt døgnet rundt!

AUGUST

Loppemarked
På et loppemarked købte jeg 3 blækprintere til 1 kr
stykket,  dog efter at have tjekket at der var
farvepatroner i. Jeg havde kun en femmer. Så siger
Vibe: "Jamen, så må du jo købe 5".

Trådløst internet

Hønsen
Hønsene ser farlige ud, når de skifter fjer
inden vinteren.

Vi har en del til fælles med høns pga
krybdyrshjernen: Hønsene er utygge ved
folk, de ikke kender, så i starten når Vibe
nærmede sig hanen, blev den forskrækket
og rejste nakkefjerene. Det kender vi jo
godt og så er den næste krybdyrsreation at
angribe. Ellers tænker hanen kun på sex,
hønsene vil derimod have opmærksomhed.
Derfor kalder hanen på hønsene, når den
har fundet noget godt, som den viser
hønsene. Hønsene kan være sure eller glade
uden grund, eller skruke



Uffe, Lone og Emma
Parret og hunden havde lejet sommerhus i
Sandkås for 2 uger. De havde taget den 6½
times lange tur med færgen fra Køge til Rønne.

Per 1. september, efter 152 år med
Bornholmerfærgen, var sejladsen overtaget af
Molslinien, som vandt udbudet med billigere
priser. Men de får 300 millionere mere i støtte
end det gamle selskab! Desuden nedlagde
regeringen togforbindelsen fra Kbh. til Ystad for
at spare. Blæse være med folk i rullestol eller
med cykler. De må med bussen.

Den nye færge har intet køkken og ingen øverste
etage med flere siddepladser, så der er trængsel.

Øresundsbroen koster nu 860 kr.

Jeg forstår ingenting.

Ny bil
Uffe havde købt ny dyr og dejlig bil,
med alt for mange hestekræfter. Men
han kørte pænt herovre. Han har ikke
glemt, at jeg ville af, da han kørte lige
lovligt frisk på hjemturen, da vi havde
arbejdet på Energiværket i Limhanm
syd for Malmö.

Uffe var forberedet på, at jeg ville
skælde ud over han ikke havde valgt
en hybridbil, men det bliver han nok
nødt til næste gang! Hotdogs

Da Uffe og jeg var unge og friske, indtog gerne
et par pølser, når vi løb over Rådhuspladsen på
vej hjem efter en tur i byen.

Prins Henrik tog, mens han levede, Kongeskibet
herover for at gå på jagt i de kongelige skove.
Han besøgte fast slagter Jørgensen i Østermarie.
Sidste år besøgte så dronningen slagteren, så
jeg syntes det var et passende sted at invitere
Lone og Uffe hen på en hotdog.

Mens vi spiste var Vibe forsvundet. Så kom
slagter Jørgensen ud fra butikken med et stort
sykke lammekød i hånden, han rendte rundt i
haven og sagde:" Hvor blev hun af, hvor blev
hun af?" Vibe havde bedt slagteren om
lammekødet, da han så kom tilbage fra
kølerummet var hun væk.

Sporvognene i Østermarie
Vi holdt ind ved Brugsen i Østermarie, jeg husker ikke om pigerne
skulle tisse eller handle. Uffe og jeg gik om bagved Brugsen, hvor
østermarieboen Jesper Reinfeldt totalrestaurerer sporvogne til
Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm.

Jesper var der. Hjemme hos ham selv har han modelbaner både for
sporvogne og tog. Jeg har set en udsendelse derfra på Bornholms
TV2. Utroligt flot. Den er imidlertid forsvundet, øv!

Uffe og Jesper køber begge modeltog i USA og de fik en længere snak
om de bedste butikker. Men det bedste er, at næste gang Uffe er
herovre, så må vi se Jespers modelbaner.

Økologisk,
slagtet lokalt af
slagteren selv

SEPTEMBER



Forsinket fødseldagsfest
Lone fyldte 70 år i 2017, det måtte
fejres. Det kan jo ikke være pjat
alsammen.

Russisk MIG15 fra Polen
Både i 1953 og i 56 landene polske piloter deres
fly på Bornholm for at søge asyl. Disse
smadrekasser brugte man til at indgyde frygt i
vesten, så man kunne holde krigsindustrien på
fulde damp. Uffe og jeg skulle selvfølge kigge
nærmere på disse klenodier. Museet er oprettet i
den gamle lyttestation ved Dueodde. Af en eller
anden grund syntes efterretningen, at nu ville
man flytte til Østermarie.

Uffe sagde, at han selv ville finde vej til museet
med sin GPS. Jeg protesterede, da han ikke
drejede af mod Dueodde i Aakirkeby, men han
ville kun lytte til hvad damen i hans GPS sagde.
Vi landede ved Martin Andersens Nexø museeum
i Nexø.

Foto af den gamle
lyttestation
Tårnet er 70 meter højt. Da vi kom,
var elevatoren uden af drift. Vi tog til
Bakkarøgeriet og spiste. Da vi kom
tilbage var elevatoren OK.




