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2010.12.27 Julen blev ikke, hvad vi havde forventet. Dels blev det ikke i Sverige, og lidt i den sammenhæng den første jul
uden juletræ. Dertil kom, at Ulla fik en af sine mørke depressioner, så det blev lidt af et enmandsshow. Til gengæld har der
været flittig brug af sneskovlen flre gange dagligt: der ligger 30 cm sne i haven og langs gaden er vi oppe i 60-70 cm.Tiden er
gået med at redigere ferievideo og verificere ting til rejseberetningen - samt eksperimentere lidt med publiceringen.
2010.12.22 Vi beslutter definitivt at opgive at tage til Sverige i julen. Trafiksituationen er mildest talt kaotisk, og det sner og
fyger
2010.12.19 Børn og børnbørn er inviteret til andsteg og ris a la mande - og gavefordeling.
2010.12.10 Julefrokost i DBC. Hyggeligt at gense og tale med medarbejderne.
20.11.2010 - 30.11.2010 havde vi vores traditionelle familiekomsammen på Fanø supleret med en dag i Esbjerg hos HH.
20.-23-11 var vi et smut i Sverige. Der var sne - og der kom mere, så der lå ca. 10 - 15 cm. Vi fik hentet pyntgønt, et grantræ
til Kurt og lavet grønkål til Fanøturen. Vi fortrak tirsdag, da kaoset nærmede sig Värnamo, men kom godt hjem på snegaltte
veje.
2010.10.14 - 2010.11.14 har holdt vi næsten en måneds ferie i Sydamerika. Den kan der læses mere om her Stenmestre,
højder og regnskov.
2010.09.04 Christian og Cathrine markerer deres kobberbryllup (7/9) med en stor fest på Østerhøjskolen med familie, venner
og deres børn
2010..08.28 Der er nu installeret ny dykpumpe i drænbrønden. Den gamle fra 1981 var brændt sammen. Samtidig fik vi
monteret et for længe siden indkøbt nyt toilet i kælderen.
Der er brugt en del timer i kælderen for at få fjernet våde reoler og andet. Generel oprydning med aflevering på spejdernes
genbrugscenter, Kirkens genbrug - og naturligvis de almindelige genbrugsstation.
Korkpladerne på kældergulvet fjernes efterhånden som vi får gulvet fritlagt, og så skal der findes en holdbar løsning på
problemet.
Lørdag blev Jasmins fødselsdag markeret.
Jeg har været til check af mine øjne: alt OK. Ulla har opsøgt lægen pga store smerter, og skal nu henvises til undersøgelse på
hospitalet.
Det går fremad med scanningen af de gamle dias. Lige nu er jeg oppe på 2700.
2010.08.23 Havde besøg af Monika og J.A:Darlin, som vi købte ødegården af. Vejret var fint, så vi kunne opholde os
udendørs, og vi havde en igtig god dag.
Vi fik overdraget nogle ting, som har hørt til huset, og som nu er vendt tilbage, og vi fik uddybet mere af husets historie.
2010.08.20-21 Til vores sammenkomst med svenskerne på 10-årsdagn for vores indflytning 21.8. skulle vi have sat det store
telt op. Det var ikke verdens fyldigste monteringsbskrivelse, der fulgte med, så det tog os ca 2 timer. Det er noget ustabilt
noget, der skal styres af barduner, og alene at få det store tag lagt hen over var en opgave. Nå, men det lykkedes, og stod
rigtig flot.
Jeg nåede et foredrag om Finnveden i den lokale forening mellem 18 og 19, hvor jeg fik aftalt, at David kom med en stor
plade til at bruge som bord, så vi gik tilfredse i seng.
Da vi stod op var vejret stadig fint, men den lille pavillon var kæntret totalt, formentlig af et vindpust. Jeg fik lavet nogle
ordentlige pløgge i stedet for de små, der fulgte med, og det blev hurtigt reetableret.
Ud over nogle bænke jeg havde lavet af gamle spær, skulle vi have samlet, hvad vi har af stole, hynderne skulle findes frem.
Ulla bagte kage og jeg skulle så ordne kartoffelsalat med olie/sennepsdressing, salat, fetaost og oliven.
Ulla havde lige sat kopper på bordene, da hun skreg: Jørgen.
Et krafigt vindpust havde taget det store telt, løftet det op, og noget af tagkonstruktionen var knækket. Det er noget spinkelt
noget, og her ½ time før gæsternes ankomst var det en udfordring. Heldigvis passede vores nye stige i højden som
wienerstige til at holde taget oppe kombineret med en forstækning af 'tagspærrene' med jernstænger, jeg tapede rundt om de
knækkede rør.
Teltet stod atter, da de første gæster kom, om end jeg måtte tage i mod dem i arbejdstøjet.
Der kom 23, så det var et pænt fremmøde, og det blev et rigtig vellykket arrangement. Der var ingen, der havde prøvet at få
helstegt lam, og de gik rigtig til den med mange rosende ord.
Ullas gode is fik også ben at gå på. Ved 18-tiden begyndte det at småregne, men vi sad jo godt i læ, omend vandet lagde sig i
lunker og måtte fjernes med mellemrum.
Kl. ca 20:30 brød selskabet op efter behørig takketale, og på Ullas opfordring afsyngning af den svenske nationalsang. Det
var en rigtig festlig slutning.
Herefter var der så det tilhørende oprydningsarbejde fra hele dagen, så ca 23:30 havde jeg fået ryddet køkkenet, ordnet det
kød, der var tilbage (og det var ikke meget), og kunne se tilbage på en rigtig vellykket dag.
2010.08.17 Vi kom hjem fra Sverige d.17.8 ca 20:30, og efter at have pakket ud af bilen gik turen til kælderen, hvor der stod
ca 1½ cm vand i ca. en fjerdedel af gulvet. Så var det bare at gå i gang med at tørre op med gamle håndklæder. Det tog 1½
time. Heldigvis står det meste på paller, så skadens omfang var til at overse.
For at gør en lang historie kort købte jeg dagen efter en tør/våd støvsuger, og det er noget hurtigere og ganske effektiv. Den
kan meget hurtigt suge 15 liter vand op, som er dens kapacitet. Finn og Kurt kunne samstemmende rapportere, at de aldrig
havde oplevet et tilsvarende skybrud.
Elles for jeg rundt om foretog diverse indkøb hele onsdagen, bl.a. en 3*3 meter pavillon til at have stående over
anretterbordet.
Kurt var lige ovre onsdag eftermiddag, og hørte om vandcirkuset. Han konstaterede, at han plejede at hør pumpen på
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omfangsdrænet, når han så efter huset, men det havde han ikke gjort på det sidste. Og ganske rigtigt: der var masser af vand i
brønden, men ingen pumpeaktivitet, så vandet har ligget i drænrøret og forhindret yderliger regnvand i at sive ned. Den har
nu også arbejdet i 20-30 år, så det er forståeligt nok, at den er blevet træt.
Heldigvis har jeg en standard dykpumpe, som jeg så satte ned, og så gik den i gang med at tømme ud..
Søndag aften d.15.8 kom David med sin traktor og hjalp med at sætte de store sten ned i de gravede huller. Vi synes, at
resultatet er blevet flot.
Deraf fulgte at mandagen blev efterarbejde omkring stenene, fjernelse af grus og sten fra gravearbejdet - og det tog faktisk
længere tid end jeg havde troet.
2010.08.14
Stig og Herdis kom torsdag d.12.8 ved 17:30-tiden.
Fredag formiddag gik med en lang tur. hvor vi fik plukket ca. 3 kg blåbær og fandt en masse kanatreller og rørsvampe.
Om eftermiddagen hjalp Stig med at brække den gamle karussel ned. Uden vedligehold var den vd at rådne væk, og myrerne
havde taget bopæl i nogle af de rådnende brædder. Det var i øvrigt en imponerende og gennemtænkt konstruktion med
galvaniserede rør, kuglelejer osv. Og imponerede nok, kunne mange af boltene
stadig tages ud uden stort besvær.
Stig havde fået tandpine, og nærmste sted for weeknd behandling er Jønkøbing. Der blevet boret ned og renset i en
rodbetændelse.
2010.08.10
Statistikken på pc'en siger, at jeg har scannet ca. 1500 dias, som fylder va 4 Gb. Nu ligger de på min harddisk og er på en
eller anden måde nemmere at komme
til end i kassetterne i kælderen.
Den sommerfuglebusk, vi plantede i foråret blomstrer nu, og lever op til sit navn. Den er formelig besat af sommerfugle:
citronsommefugle, påfugleøjer,
kejserkåbe, admiraler og nældens takvinge. Det er jo herligt...
2010.08.07 Nu er væggene i hobbykælderen blevet pudset op og malet i halvdelen af lokalet. Det samme gælder gulvet, så nu
skal der nye reoler ind, så der kan blive bragt orden i kaos.
Der er taget skridt til at få reatbleret den gamle havelåge, idet der er købt træ, som nu ligger færdigbehandlet med trætjære.
2010.07.25 - 08.02 Lidt over en fuld uge i Sverige, hvor vi skulle passe Plet. Det nød alle parter, og både Plet og jeg havde
godt at de dagligee vandreture på 1½-2 timer. Der er blevet plukket ganske mange kantarller, og jeg fik plukket ca 2 kilo
blåbær, som Ulla efterfølgende har lavet til marmelade.
Jeg har taget mig sammen og fået ryddet op i skuret, og konstateret, at der skal støbes nyt gulv. Det blev sidst lappet i 1993.
Omsider har vi fået effektueret leveringen af granitstolper fra Bokelund. Det var et umage par, men md Davids traktor-hjælp
fik vi byttet den ene, så vi nu har to ens. De kommer til at stå ca. 150 cm over jord (de er ca 2 meter og vejer 3-400 kg.). Dem
glæder vi os til at få stillet op.
Jordkælderen har fået skiftet de gamle træhylder ud, fordi de var rådnede. Det blev til 3 stålreoler istedet. Samtidig fik døren
en opfrisker med trætjære

2010.07.13 Med fuldt lastet bil med Oliver, Jasmins, Daniel og Plet kommer vi frem til ødegården netop som et kraftigt
tordenvejr begynder. Og det var lige op over. Gnistern stod ud af stikkontaktrne, som vi af samme årsag altid forlader uden
stik isat.
Efter få minutter gik strømmen, for dog at komme igen efter en times tid.
Desværre havde vi kun lys i stuen, og også jordkælderen med vandpumpen var ramt, dvs. at vi havde ingen vand, og der var
kun en kogeplade tilgængelig.
Vi fejlmelder til EON, og ved 22-tiden dukker der en vogn op. Han har skiftet sikring på nærmste transformatorstation, og
kontroller målerskab idet han forklarrer, hvordan symbolerne på displayet skal læses – for en anden gangs skyld.
En lidt skræmmende oplevelse for børnene, men det får jo en god slutning.
Der bliver plasket med vand i bassinet, spillet bold, og drengene bliver ansat som skovarbjdere til at afgrene grantræer, der
skal bruges som rafter til vores kompostbeholder.
Plet er kommet i fitness-center og får nogle gode lange ture. Fire dage rækker ikke, men der forestår endnu en uge, når
familien skal i sommerhus.
Efter tre varme solskinsdage, blev det lidt overskyet lørdag, hvor drengene og jeg plukkede blåbær i 2½ time, så der blev en
god fportion med råcreme. Haven fik fjernet mængder af hyrdetasker, der skulle til at smide taskerne.

2010.07.10 lakker ugens jazzfestival mod enden. Vi har nydt den og det pragtfulde vejr i fulde drag: Været i Kongens Have
til et par koncerter, i Nyhavn (bl.a. fik jeg et hjerteligt gensyn med Kjeld Brandt, som spillede med ‘New Orleans delight’ (og
som har spillet både på DBC og til min fødselsdag)) og ved Vandkunsten - og alle de andre steder. Vi havde ofret billet til en
koncert med den canadiske Diana Krall i Tivolis koncertsal, og hun medbragte en helt suveræn rytmegruppe. Tivoli blev også
hjemsøgt til plæneforestilling med saxofonisten David Sanborn og en koncert med Caroline Henderson og et fremragende 6mandsorkesteri Glassalen.
Det blev efterfulgt af endnu en plænekoncert med Tivolis Big Band og Benjamn og Marie Koppel som solister.
Denne lørdag blev højdepunktet på en ugelang hedebølge, hvor temperaturen kom op på over 31 grader.
Sebastian havde samlet sit gamle orkester og spillede på ‘Fredagsrock’ i Tivoli for et begejstret publikum.
2010.06.21 Når jeg nu var i Jylland aflagde jeg HH et besøg søndag, og tog først hjem mandag efter en lang nats snak - som
sædvanlig.
2010.06.19 er der 50-årsstudenterjubilæum på Sønderborg Statsskole. Tekst og billeder fra dagen kan ses her.
Aftnen før tilbragte jeg sammen med Mogens i Flensborg, hvor jeg overnattede.
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2010.06.17 Var inviteret til Nationalmusset, hvor kronprins Frederik åbnede udstillingen ‘Sharjah’ med gamle kort, arabisk
kalligrafi og moderne arabisk kunst fra Emiraterne. Også Benedikte ogsa Brtil Haarder deltog.
2010.06.15 Nana meddeler at hun har født en stor datter på Herlev Hospital. Barnet skal hedde Cecilie.
2010.06.12 var der Torpvandring 2010. Det var et velbesøgt arrangement under ledelse af Lars-Erik Gof med ca. 30
deltagere, og som tidligere giver det et godt historisk indblik i egnens historie. Turen var velplanlagt og med udgangspunkt
fra Ohs Bruk gik turen i kortege ad absolut små veje til en række af de nedlagte gårde, som nublot er markeret med et skilt,
og hvor syrener og andre kulturplanter afslører tidligere bønders færden. Deltagerne havde åbne øjne for at se grundsten,
mulige sammenfaldne jordkældre osv.
2010.06.07 Vi har haft Plet med på genoptræningskursus (den er blevet noget kraftig). Vejret har været forrygende, så der er
ikke arbejdet så meget, men hængekøjen har været taget i brug og tiden er gået med at læse - og motionere en time eller to.
Syrenerne blomstrer, men bortset fra svalehale (makaonfjäril) så er der ikke den sædvanlige trafik af sommerfugle omkring
dem.
Mandagen lukkede dog af med rigtig megen regn, hvor der skulle have været sået. Nu blev det kun til at få sat hegn op til de
høje ærter
2010.05.30 Vi har haft fornøjelsen at have Oliver og hans kammerat Daniel med en normal week-end. Gensynsgæden var
stor hos knægtene, som straks foretog eksepeditioner rundt i området. Det var ret fugtigt efter en del regn fredag, og uden
gummistøvler fik Oliver hurtigt våde fødder, så en del af lørdagen gik med at finde et para støvler til ham. Til gengæld blev
vejret så bedre, og efter en vandretur og tid til rollespil med de medbragte våben stod menuen på snobrød omkring bålet med forbløffende få myg. Ananas med råcreme gled også ned uden besvær.
Jeg har ikke rigtig haft gang i mit nyreparerede videokamera (reklamationsfejl på zoom-enheden).
Fuglene har travlt med at fodre unger. Mursejlerne er flyttet ind, men flagspætterne har vi ikke set.
2010.05.28 måtte jeg have klippet min vielsesring, fordi den strammede på fingeren.
2010.05.24 Pinsen giver os uventet godt vejr: vi kan spise morgenmad ude, friller lørdag - og har ikke tændt for varmen.
Haven bliver næsten færdig sat til. Vi er utålmodige med rosenbeddet og køber nye, som plantes tirsdag, hvor vjret er slået
om til regn.
2010.05.17 Vi får isat energiruder i hele huset. Det går planmæssigt til man når til terrassedøren på første sal. Det viser sig at
der er målt forkert, så der må laves en midlertidig løsning. De nye vinduer bliver isat d.21.maj, hvorefter vi drager til Sverige.
2010.05.16 En annonce lokkee os til antikgården ‘Brottsahemmet, da vejret i øvrigt i koldt og regnfuldt.’Det ligger helt
afsides ad en smal, snoet vej med ‘mötestellen’, men i i pragtfuldt og spændende naturområde med dybe kløfter og skrænter.
Udbuddet er stort, men der er meget skidt og kanel, og meget af nyre dato. Priserne er relativt høje, men nu har vi været der,
hvis vi senere skulle lede efter noget bestemt.
2010.05.15 Hembygdforeningen har inviteret på fugleobservationstur kl.7:30 ved Gälleryd Kirke (Kirkobol). Vejret er
regnfuldt men klarer dog op, så der kan ‘fikas’ i tørvejr. Det bliver til 26 forskellige fugle der høres eller ses.
2010.05.10
Merete meddeler, at Lars og Ronja har fået en søn, som skal hedde Lasse.. (foto fra dagen)
2010.05.03 Mandag opfatter Ulla fine næse en underlig rådden lugt. Dnt viser sig at komme fra en død elg (billeder),, som
ligger lige ved det nordøstlige hjørne af vores have. David mener at det skyldes en naturlig død.
2010.04.30
Nana, Christian og Louise kommer på week-end på Källaremoen. Desværre er vejret stadig koldt og overskyet, så det er først
før afrejsen søndag, de får solen at føle. Det bliver til nogle korte ture , først og fremmest på grunden, hvor Louise klatrer op
og ned med dødsforagt. Ellers er gyngen det store hit, og jo vildere og højere, jo bedre. /Billeder fra besøget)
Efter afrejsen bliver vi at par dage, dels for at få skiftet til sommerdæk, dels for at få sat kartofler og kål (5.5.)l
2010.04.27
Vi drager til Thorkil og Else Margrethe med gule ærter. Endnu et hyggelig samvær.
2010.0424
Josefine holder fødselsdag. Cathrines familie og Axel og Tove er der også. Det er uventet varmt og solrigt efter de kolde dage
2010.04.23
Kulden har ikke sluppet sit tag, men de gule og blå krokus står flot. Vi får gået en tur til Hyltenäs i solskinsvjret. Haven
bliver fræset, så ukrudtet kan nå første stadie, inden vi så fræser gen og sår.
2010.04.15
En islandsk vulkan (Eya fallajökul) har fter et længere udbrud nu spredt så meget aske, at det meste af Nordeuropa er dækket,
og al flyvning er indstilllet - med deraffølgende kaos. Det varer en uge.
2010.04.04
Først gang i Sverige i dette år. Det sidste stykke af vejen til huset er spærret af snebunker fra sneskarbning, så huset har værte
godt beskyttte mod uønskede gæster.
Håndvaskbatteriet brokker sig, da vi tilslutter vandet, og vi må tilkalde vores pensionerede blikkenslager som beredvilligt
kommer og log ordner det midllertidigt.
Jeg undeervurderer snelagets tykkelse, da jeg vil grave fri til bilpassage med det resultat, at jeg sidder uhjælpeligt fast, fordi
undervognen hænger på sneen. Blikkenslageren trækker den fri, da han kommer - og så må der graves!
Men borstset fra det står det fint til.
Langfredag tæller Ulla fugle: de er der næsten allesammen, inkl. en stor ørn der gør et kort hvil i en af de høje graver.
Lørdag er der fortsat skyfrit, så der ryddes lidt op efter vinteren, ordnes fuglekasser, og bedene grovrenses. Vipstjerten
ankommer og på vores tur ad Rikkestien ser vi en enkelt trane, en del gæs og indtil flere cironsommerfugle og nældens
takwinge.
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Det lykkedes os at transportere 2 nye springmadrasser i Volvoen ved at lægge forsædet ned. (Import nødvendig, da
svenskerne ikke kender 70 cm-målet på madrasser).
2010.03.31
Nu skal vi selv til at betale for internetforbindelse osv, og skiftet sker med udgangen af marts. Vi har valgt TDC’s løsning
med internet og bredbåndstelefoni, som er det billigste. På installationstidspunktet kan installatøren meddele, at jeg ikke kan
få bredbåndstelefoni, da vi har tyverialarm på linien. Irriterende når jeg tydeligt havde fortalt det.
2010.03.26
Det blev så min sidste dag på DBC med flot morgenbord for afdelingen og om eftermiddagen en reception med sort
fremmøde. Ikke mindst var der mange gamle kollegaer, men også mellem 50 og 75 leverandører.
Selve receptionen blev forkortet lidt, fordi jeg havde foreslået et ‘foredrag’, som endte op med at blive et indlæg af Holger
Bech, der som altid er spændende til det ubegribelige.
Børn og børnebørn spiste efterfølgende sammen på Højergårdsvej.
Stuen var fyldt med gaver, som vi gå og glæde os over, inden de blev pakket bort efter behørig registrering til efterfølgende
takkebreve.
XX
Flemming og Marianne har fået billetter til årets Bodilfest, og vi får til vores glæde tilbudt at passe børnene. Det bliver til en
god tur i Jonstrup Vang, hvor vi både finder et afganvet rådyrben og en død mår. Og så står der hummmer på menuen.
2010.03.08
Trods forårssol vil frosten ikke slippe sit tag. Det meste sne er borte, og erantis og vintergækker blomstrer. De sidste vægge
på 1.sal er blevet malet, træværk slebet ned og lakeret, så nu går det den rigtige vej. Trappetrinnene er blevet limet, så nu
mangler vi bare terassedøren.

2010.02.27
Chile rammes af jordskælv på 8,8 på Richter-skalaen, med deraffølgende store skader og en stor tsunami.
2010.02.12 - 2010.02.16
Ulla har lejet et sommerhus med swimmningpool i børnenes vinterferie. Det ligger i Udsholt mellem Gilleleje og Rågeleje,
ganske tæt ved stranden. Fredag aften arriverede alle familierne, hvor de voksne har sikret sig et par fridage (Cathrine dog
hele ugen), og der har været gang i pool’en og den almindelige hygge.
Vejret har været flot frostvejr med ganske lette snefnug dagen igennem, så det er også blevet til gode vandreture med Plet. I
week-enden var der sol, og Kullen stod tydelig og snedækt i øst..
Turene til stranden har afsløret masser af svaner, måger, skarv og en meget lille ryle, som vi efter Christians billeder har
bestemt til at være en temmicks ryle.
Der har været mindre udfordringer omkring at få tv’et til at fungere og en dør, der faldt af sit hængsel, og så er der generelt
ikke så meget plads til at få sagerne væk fra gangarealerne - og der er tale om et 2-personerskøkken.
Og vi nåede også at opleve en vandafbrydelse, som dog blev fikset, mens vi var ude at gå, så det ikke gik ud over
eftermiddagskaffen.
Det har været herligt at opleve, hvor godt ungerne kommer ud af det med hinanden - både 1. & 2. generation.
Vi har fået lavet lidt slægtsforskning, som er lagt ind i vores slægtsforskningsprogram. På Mariannes side er der meget
arbejde, der skal gøres, men endnu lever den ældre generation på hendes mors side, så der burde stadig være adgang til
kilderne.
Min pegefingernegl, som jeg fik i klemme i min egen bildør 8.12..2009 er nu faldet af - og en ny ca 5 mm. fremme.
Mine gode, gamle vandrestøvler fra Østrig har tabt sålen - så det var så det, men lidt uheldigt, hvis man gerne vil gå ture på
starnden og de tilsneede veje.
Christian, Cathrine og Lukas tager hjem tirsdag aften. Arbejdet kalder.
De øvrige tager hjem onsdag og samme grund.
2010.01.31
Bortset fra nye snefald med 15-20 cm hver gang, er tiden gået med at efterisolere i skunken. Det tager sin tid, og der har
måttet købes yderligere rockwool, da der var god plads til forbedringer af isoleringen.
Vi har bestilt en ny reol til skunken i bøg, så den kan ligne resten - og erstatte den gamle spånplade reol. Det efterlader 2
gamle, som vi så vil ‘opgradere’ med ny farve.
2010.01.22
Det har været konstant frostvejr og skiftende snefald i samtlige årets første 3 uger, og det var lidt køligt den første uge kun at
have et afdækket vindue efter indbrudsforsøget. Nu er der fornyet med energiglas.
Vi besluttede os for at udskifte tæppet på første sal, som har ligget der i ca.35 år (siden vi byggede førstesalen).
Det er ikke nemt at vælge farve og forestille sig, hvorledes rummet vil tage sig ud. Vi fik god rådgivning i ‘Tæppeland’ og
resultatet blev et fladvævet tæppe.
Jørgen tog sine sidste 5 feriefridage for at bistå ved rydningen af førstesalen: bøgerne skulle ud af reolerne (og støvsuges),
tæppet fjernes og køres bort. Der blev vasket af og støvsuget og tørret af. Møblerne måtte ud på altanen - og når vi nu var
tæppeløse kunne vi lige så godt male væggene (det er de ikke blevet før) - og atter skulle der ud fra små farveprøver vælges
en farve, man kan holde ud. Altandøren fik en nedslibning, og skal males, når vi finder en fornuftig kontrastfarve.
D.21. blev tæppet lagt på i løbet af ca. 2½ time med et absolut vellykket resultat .Det blev 11.000 kr. for 54,25 kvadratmeter.
Tæppepålægningen omfatter også soveværelset, hvor badeværelset måtte fungere som oplagsplads for skabe mm.
Nu skal det hele bare tilbage igen, evt. suppleret med lidt fornyet slibning og lakering af nogle hylder.
Ulla fødselsdag blev markeret på restaurant ‘Alberto K’ (menu).
Endelig skulle vi have klarlagt valg af nye dørgreb på terassedøren, så vi måtte til ‘Carl Ras’ og se udvalget. Der er kontakt
til en tømrer, som primært skal ordne nogle trin på vores spindeltrappe, hvor limen er tørret ud.
De gamle spånpladereoler som sidder ind i skunken fra etableringen af førstesalen kunne vi godt tænke os at skifte ud med
massiv bøg som de øvrige møbler. Det er desværre ikke standardmål, så de skal ‘skræddersys’ og det snedkeri, der har lavet
de tidligere møbler er nedlagt. Vi prøver at finde en udvej.
Ulla har fået ny mobiltelefon med et rigtigt abonnement. Det startede med at batteriet på hendes veteranmodel løb ud hele
tiden, og der kan ikke skaffes batterier længere til den model: altså ny telefon, og for at få andel i telefontilskuddet et
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abonnement med 6 mdr. bindingsperiode.
Endelig har vi købt 2 nye madrasser til Sverige, hvor skumgummimadrassen fra 2000 er lagt flad.
Så jo, året har fået en forrygende start mht udgifter.
2010.01.12
Der er stort jordskælv i Haiti (7,3 på Richterskalaen), hvor hovedstaden Port du Prince bliver jævnet med jorden. Senere viser
det sig, at ca 217.999 mennesker bliver begravet og dræbt.
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