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2011.12.31 Oliver skal fejre nytår med Josefine (alene), så det er kun Plet, vi skal passe. Eftermiddagsturen rundt
Søndersø sker nu atter med fornuftig fart i et smukt rimfrostlandskab. Fredelig nytårsaften med hummer, vildt og
limeparfait og tv til kl. 3.
2011.12.22 - 29 Jul på Källaremoen. Vi havde en fin tur herop - almineligt gråvejr og tørre veje. Det meste af turen
kunne vi nyde snepudrede træer og et tyndt snedække henover landskabet. Da vi kørte fra motovejen var temperaturen
faldet til 0, og da man ikke salter på mindre veje, var der sammenkørt sne/is, men ikke noget at tale om.
Vi nåede frem kl.15. Her ligger 5-10 cm sne, og på alle grene ligger ca 2 cm sne, da det er totalt stille vejr.
D.23 var der varmegrader - og sneen borte. Juletræet blev fældet, men først pyntet d.24.
Vi har hygget os med at læse og ordne forskellig ting. Solen har været fremme, og der er gået nogle ture.
Natten til 2. juledag kom stormen Dagmar, men vi lå i yderzonen og slap med skrækken, mens man i Mellem - og
Nordsverige har været hårdt ramt af væltede træer og strømafbrydeslser.
2011.12.21 Deltager i Anders Jacobsens afskedsreception og optager video.
2011.12.16 Julefrokost på DBC, som bliver ganske vellykket, da jeg får talt med rigtig mange af de gamle kolleger. Nyt
er et med korleder opstået DBC-sangkor, som bidrager til underholdningen. En overrraskelse er, at Anders Jacobsen med en fortid i it-afdelingen og mange år som HRM-ansvarlig, har besluttet sig for at drage til DTU.
2011.12.12 Stig og Herdis til julefrokost
2011.12.07 Jørgen hos optiker for at bestille briller.
De oppudsede vægge i kælderen har fået en gang sandspartel inden slibning og tapetopsætning.
2011.11.29 Vi har købt et Spotdeal-tilbud til en 5-retters middag med overnatning hos ”Fru Larsen” i Laurbjerg. Vi har
set frem til et gensyn, og derfor er det bekymrende, at Ulla vågner op med maveproblemer. Det betyder også, at den
planlagte tur i 'Den gamle by' må opgives.
Desværre bliver enden, at Ulla må frekventere toilettet jævnligt hele eftermiddagen, og ikke kan tåle hverken vådt eller
tørt, så det ender med, at jeg må spise den gode menu ensom. Ærgerligt, når vi havde set frem til det, og måltidet var
endnu engang perfekt.
2011.11.28 Vi forlader HH hen på eftermiddagen for at køre til Torben og Rita i Hasselager. Torben er vores fælles
soldaterkammerat og gode ven. Det var som havde været sammen for 14 dage siden, trods at vi skal tilbage til
begyndelsen af 90'erne for sidste samvær.
Det blev en rigtig hyggelig – og lang – aften/nat, hvor minder og navne fra dengang passerede revy, og fotoalbummene
kom frem.
2011.11.25-27 Det traditionelle familietræf på Fanø fandt sted i gråt efterårsvejr. Der var perioder med opklaring, som
blev udnyttet til vandringen til det oppiskede hav om lørdagen og en tur til museet i Sønderho med juleflid og
kunstudstilling. Der blev ikke købt noget i år. Ulla måtte afstå fra begge ture på grund af influenza (?). Der var gang til
video- og fotovisning fra Sicilien, Lanzarote, De vestindiske øer og vores fra Indien/Bhutan.
Søndag var der stærk storm, som kulminerede med ca 24m/s, og forhøjet vandstand, så færgedriften måtte indstilles
nogle timer. Vi fik aftensmad og overnattede hos HH, som fik hjælp til reetablering af Skype og bistand til
bankoverførsler. (Vi måtte udskyde ankomsten til fredag, da Ulla var sløj).
Indienrejsen er nu overført til to DVD, og næsten færdiggjort på hjemmesiden
2011.11.17 -22 Det sidste grønkål plukkes, haven fræset, og tulipanbed renset for ukrudt. Pyntegran til trappen taget med
hjem.
Besøg hos Ole d.22. med grønlangkål
2011.11.10 Øjenlægen er tilfreds med det reducerede tryk på øjnene, ingen ændringer, og synsfelt OK.
2011.11.01 Analyseresultat af blodprøver viser, at de røde blodpladers antal atter er på plads.. Jeg har dog tabt ca. 9 kg.
2011.10.27 - 2011.10.31 Inspektion på Källaremoen samt service og dækskift hos Volvo.
2011.10.08 - 2011.10.21 Grupperejsen til Darjeeling, Sikkim og Bhutan. På slutnigen af turen (19.10) kommer
meddelelsen om at man har fundet Libyens diktator, Ghadaffi, og dræbt ham.
2011.10.07 - 08 Jørgen indlagt på hospital i Delhi med virus og kraftig dehydrering. Udskrives på eget ansvar.
2011.09.28 Vi starter vores tur til Nordindien, hvor vi skal besøge min gamle klassekammerat. Günther Adophsen, i
Delhi, og derfra en ‘ higlight-tur’ til Jaipur, Ranthambore naturreservat, Agra og Taj Mahal. Desværre bliver jeg syg
dagen før min 70-års fødselsdag, hvor jeg må holde sengen og resten af turen, så vi ikke får den planlagte sightseeing i
Agra og Taj Mahal.
2011.09.27 Kælderen er nu færdig med klinker og nye gipsvægge i ‘fryserrummet’.
2011.09.26 Havelågen er efter flere år blevet reetableret og smurt med trætjære
2011.09.19 Arbejdet i kælderen er genoptaget. Jan og en ny murerarbejdsmand gør væggene færdige.(minus
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gipsvæggen til saunaen).
2011.09.15 Conny fra Bors Rör kommer og monterer en ny hydropres (en trykbeholder til at holde vandstrykket) på
Källarenmoen. Det tog blot ½ time.
Om aftnen var David og Maja inviteret til sæsonens middag. Snakken gik livligt om de mange interesser, vi har fælles
Højt efterårsvejr med sol fra skyfri himmel. Det fortsatte lørdag, hvor der blev gravet kartofler op og høstet andre
afgrøder.
2011.09.14 Jeg har med lidt besvær fået færdiggjort flisearbejdet omkring drænrenderne i forhaven. Jeg havde først
håbet på at låne en fliseklipper hos genboen, som også skulle bruge en, men den dukkede ikke op. Så drog jeg til Jem og
fix og købte en vinkelsliber til at skære fliserne. Den holdt ca. ½ time og dermed kun til nogle få fliser. Jeg fik pengene
tibage og drog til Silvan, hvor jeg lejedeen fliseklipper. Det var noget lettere.
Samtidig fik jeg tilpasset de knækfliser, der danner den lille støttemur ud mod vejen. Omlægningen her er begrundet i de
nye postkasseregler. Postkassen købte vi i forsommeren, men den skulle jo også sættes op. Så det blev lidt ændringer
ved indgangen, og så et gravearbejde der afslørede fortidens byggeri: støbt beton og murbrokker, som var brugt som fyld
under gangarealet. Muggert og mejsel fik gjort kål på det, og ved 19-tiden onsdag aften var den opstillet - dog med en
affaldssæk over, da vi fortsat gerne vil have avisen gennem brevsprækken lidt endnu. Vi skal også have købt tal og
bogstaver til påsætning.
2011.09.12-13 Jeg er blevet vant til at stå tidligt op for at kunne tage imod håndværkerne. Det startede så godt, men så
gik arbejdet i stå i mandags. Man var halvvejs med væggene, og var begyndt at måle op til fliselægningen, da
murerarbejdsmanden måtte køres hjem. En knæskade var sprunget op, og så var han sat ud af spillet. Der skulle så
komme ny bemanding tirsdag, men der ramte sygdom, og der dukkede heller ikke nogen op onsdag.
2011.09.13 Så var der atter frafald blandt mine gamle klassekammerater: Esben Højlund Carlsen er død 9.9. (Nekrolog).
2011.09.12 Der pudses vægge og gøres klar til fliselægning – men sygdom udskyder fremdriften.
2011.09.09 - 11 Atter drager vi til Sverige med Jasmin, Oliver, Daniel og Plet på week-end.
2011.09.07 Starter udbedringen af vandskaden i kælderen fra august sidste år.. VVS-manden (Kim) kom og afmonterede
en radiator og satte nyt køkkenbatteri op.
Gulvet i kælderen blev slebet af for limrester fra korkfliserne, og så fortsatte de torsdag med at smøre 'gummmihud' på
gulv og vægge.
Opsætningen af vores ny postkasse:er påbegyndt, dvs. fjernelse af stenbed og jord.
2011-09.01 – 04
Vores bryllupsdag skal markeres med et tilbudsophold på Fakkelgården ved Flensborg Fjord. Derfor går turen til dels en
spændende rundvisning på 'Kobbermølle' med tilhørende industrimuseum. Merete måtte holde for med ent besøg med
overnatning.
Dagen efter gik turen til Cathrinesminde teglværksmuseum ved Broager. Det var rigtig spændende og ikke mindst var
arbejderboligerne et interessant bidrag. Frokosten blev indtaget på stranden ved Skelde skov med udsigt ud over sejlerne
på Flensborg Fjord og ind mod Sønderborg.
Turen var planlagt som et gensyn med min hjemegn, så vi fortsatte til Historiecenter Dybbøl Banke. Nydeligt, men her
udenfor sæsonen en skuffelse fordi det er afhængigt at formidling. Der er godt nok to film om optakt og selve stormen på
Dybbøl, men ellers kan man ikke selv fordybe sig. Det gik bedre på Dybbøl Mølle, hvortil jeg kunne konstatere, at man
havde flyttet den lille samling fra møllerhuset. Det var en god og informativ opstilling, og dertil kunne man komme op
gennem hele møllen. Og så var det tid at drage til Fakkelgården.
Det blev den oplevelse, vi havde forventet: godt værelse, flot udsigt, 4-retters gourmetmiddag og god morgenmad. Det
blev en god bryllupsdag.
Dagen derpå skulle vi gøre Sønderborg færdig. Startede med barstenen på Dybbøl. Vandreblokken står ikke længere i et
indhegnet område ved en markvej, men er en del af en villavej. At min ungdoms sten er væsentlig mindre end i min
erindring (og ikke mindst ingenting i forhold til stenblokkene i Småland) – ja...
Museet på Sønderborg Slot er også totalt omorganiseret til det bedre i forhold til mit feriejob på museet i 50'erne. Det
tog os næsten 3½ time at komme gennem de mange spændende opstillinger.
Der blev holdt pause i restaurationsmiljøet ved Alssund, hvor der var livlig trafik af lystbåde i det flotte sensommervejr.
Resten af Sønderborg blev opgivet til fordel for en tur til Højer, hvor vi kunne iagttage en tidlige version af 'sort sol'.
Herfra et besøg i Esbjerg sammen med HH som havde inviteret Birger og Ingerlise. En god frokost næste dag hos Emmy
og Majken i Varde efterfulgt af fælles middag på 'Rødhætte'.
2011.08.23 - 27 Tilbage til Källaremoen og atter med Plet. Jeg var i byen onsdag for at afhente nogle svenske
naturbøger, jeg havde bestilt.
Der er bestilt flybilletter og hotel til et London-besøg i børnenes vinterferie næste år. Vi inviterer Oliver med, som vi tror
vil nyde de mange historiske seværdigheder og museer.
Da jeg skulle bruge buskrydderen, kunne jeg ganske simpelt ikke starte den. Man pyt, jeg skulle også fælde og skære
noget træ op, så jeg tog fat i motorsaven - som det heller ikke lykkedes at få startet. Så måtte jeg jo til staden, men
specialisten havde desværre fri. Så gik jeg igang med græsslåmaskinen, men motoren rykkede sig fri af sine
befæstninger, så den må også til fagmand.
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Vores reparation af vandpumpen holdt kun en uges tid, så dommen er, at vi skal have en ny trykbeholder på. Jeg har
taget billeder, så vvs-firmaet kan købe en ny hjem.
2011.08.19-21 Vi havde en rigtig god weekend med Oliver og Jasmin (+ Plet). Vejret var godt, så vi fik gået ture,
plukket kantareller. Det blev til 2,3 kg . Vi nåede også at producere noget flis i kompostkværnen, så vi hyggede os.
Mandag nåede jeg at få købt fødselsdagsgave til Jasmin, fjerne de sidste korkfliser, flytte de sidste skabe og få haveaffald
mm på genbrugspladsen.
2011.08.5-7 Merete og Mogens kommer fra Bornholm for et besøg i forbindelse med at Mogens skal til veteranbilløb.
Merete og jeg får gennemgået et stort antal billed- og børnebøger, som er på vej ud af huset i forbindelse med vores
kælderoprydning. Der bliver også tid til en oprydningsrunde af efterladenskaber efter far. Det fordeles og meget
kasseres. Mogens må drage hjem efter veteranløbet pga astmaanfald, som er fremkaldt af den stadig lidt fugtige kælder.
Kurt flytter definitivt fra Højergårdsvej 7.august.
Der er ny finansiel uro, og aktierne styrtdykker. Mine kapitalpensioner mister ca 10% i værdi.
2011.07.31 - 08.01 Christian med familie kommer forbi på Källaremoen efter ferie hos Karsten og Pia oppe ved
Vimmerby. Vejret er med os til både vandretur og opsætning af hængekøje.
2011.07.24 Vi sendte Flemming og familien hjem i fredags (15/7), og havde så lige et par dage til at få skik på huset,
vasket og købt ind til Ole skulle hentes ved toget i Alvesta onsdag (20/7).
Vi har haft nogle rigtig hyggelige dage sammen, fået gået nogle ture og kørt nogle sightseeing-ture i nabolaget, bl.a. til
Nydala Kloster. Trods dårlige vejrudsigter har vi faktisk ikke haft regnvejr i dagtimerne, så der har været tørvejr når jeg
har gået med Plet og plukket mængder af kantareller. Der er så mange som vi ikke tidligere har oplevet. Til gengæld er
der praktisk talt ingen blåbær, fordi blomsterne frøs i foråret.
2011.07.22 Oslo bliver ramt af en terrorbombe i regeringskvarteret. 8 mennesker mister livet. Gerningsmanden fortsætter
til et socialdemokratisk ungdomsmøde. hvor 66 personer koldblodigt skydes ned. Gerningsmanden er en norsk
højreradikal.
2011.07.15 Flemming med familie drager hjemad ved middagstid, og vi skal til 'kalas' hos vores nærmeste nabo på
Østerberg, Frederik Stjernspetz, om aftnen. Der var inviteret ca 20 personer – familie og fra området, og det var et rigtig
flot arrangement, begunstiget af, at regnen ophørte næsten på klokkeslet. Det var også rigtig hyggeligt atter at være
sammen med svenskerne, og vi føler os efterhånden accepteret.
2011.07.12 Flemming med familie kommer på et par dages visit. Vi får hygget os og gået gode lange ture, selv om
torsdagen var heldagsregn, så alle var gennemblødte efter turen omkring Hattebo.
2011.07.11 Fugerne omkring vinduerne var efterhånden så gamle og defekte, at alle nu er erstattet med nye - og udført af
en professionel ‘fugemand’.
2011.07.09 Til begravelse af Arne ”Post” Jensen, som var vores postbud gennem mange år, og som vi ofte var sammen
med hos Kurt og Lis. Blodprop i en ellers rask mand på 72.
Jazzfestivalen er ovre for i år. Vi har været til Ellingon-koncert med The Almost Bigband i Skuespilhuset, lidt jazz i
Nyhavn, Vandkunsten og Gråbrødre Torv og endelig to koncerter i Glassalen i Tivoli: 'Kira sings Billie Holliday' og
Cæcilie Nordby (senere også med Tivolis Bigband).
Vi har passet Plet hele ugen.
2011.06.29 I dag har jeg ligget på knæ og gravet huller til at erstatte de gamle stolper til tørresnoren. Men... vi er jo i
Småland og der er sten alle vegne, så de fire huller har taget mig 5 timer at grave, fordi der ind imellem skal fjernes ret så
store sten. Heldigvis har vi to jernspyd, som kan hjælpe til at grave stenene ud. I morgen skal enebærstolperne så
placeres og sættes i lod, så vi atter får et tørrestativ.
2011.06.27 De ønskede fliser netop kommet i Cheapy, og vi købte vores 30 kvm til kælderen formedelst ca. 2700.- d.kr.,
så det er billigt. Volvoen var noget presset, så vi fordeler fragten til DK over et par gange.
2011.06.16 Takket være forældrenes travle tilværelse var der atter mulighed for at få Oliver, Jasmin og Plet med en
week-end til Sverige.
Vi kom af sted ved 15-tiden, og alt gik planmæssigt til ca. en times kørsel fra ødegården. Her var det lykkedes en tysker
at smadre forenden af hans BMW samt reducere sin campingvogn til 2 kubikmeter - med indholdet liggende i en
rodebunke i midterrabatten. Det må være surt! Der var et stort opbud af redningskøretøjer, men det spærrede for
trafikken ca. 45 minutter. Vi havde heldigvis medtaget frosne pizza'er til aftensmad, så dagsprogrammet blev indhentet.
Det regnede 7 mm mellem torsdag og fredag, og vejrudsigten sagde formiddagsregn efterfulgt af byger og tordenvejr.
Men man skal ikke stole på alt, hvad man hører. Det har været godt vejr med blå himmel og skyer, så Oliver har brugt et
par timer med at afprøve evnerne som græsslåmaskinefører - og det er gået fint.
Men vi har jo også skullet gå nogle gode ture med Plet, og det er en fornøjelse at kunne gå og snakke med knægten om
alt muligt, så vi hygger os.
I aften har vi set billeder fra Nepal og gamle billeder af Flemming og Christian - til børnenes store moro.
Børnene har jo ikke sommerferie endnu, så de skal bringes hjem til søndag aften.
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2011.06.15 var jeg til syn med bilen. Det tog ca 10 minutter at stå med en ren straffeattest.
2011.06.14 Så gik den pinse. Jeg tror det er første gang i de år, vi har haft ødegården, at vi ikke har været der i pinsen,
men jeg var begyndt på færdiggørelsen af projekt skvalderkål, og da vi havde hentet planter fra den afdøde dames have,
som skulle i jorden - ja så måtte noget jo ske.
Så jeg har brugt det gode vejr til at få en øm ryg og ømme knæ, men kan nu se en stort set ryddet have og skal ud med 15
sække haveaffald + en trailerfyldt. Men rart, at det har været fint vejr.
2011.06.07 Vi kom hjem søndag (3/6) aften, hvor vi afleverede ungerne ved 20-tiden, så de kunne komme i seng til
tiden.
Mandag kom vinduespudseren (og det var tiltrængt efter isoleringsstøvet) og skorstensfejeren, og i dag har vi haft besøg
ef en murer, som skal afgive tilbud på at lægge klinker i det store kælderrum, samt af tømreren som skulle afsyre
fuger/mur og give tilbud på reetablering af vægge og gulvet i saunaen. Han skal så også give tilbud på rensning og
maling af taget...Alle tiltag betyder desværre at der skal lægges eget arbejde i fjernelse af korkfliser, og mere oprydning
og omflytning af reoler og skabe, for at håndværkerne kan komme til.
I går købte jeg en gasgrill, som straks blev afprøvet tl et par bøffer på terrassen. Det tog inkl. opvarmningstid ca 15
minutter - og resultatet blev perfekt. Det er en lille model, som passer fint til os to, og så sparer vi grillkul og lang
optændingstid, så den tror jeg vi får glæde af.
Jeg har også måttet i byen og købe ny mobiltelefon, da antennen på den gamle åbenbart havde taget skade. Jeg har atter
valgt en med et rigtigt tastatur (HTC Desire Z), men der er mange finesser, jeg nu skal prøve at sætte mig ind i.
Kristi Himmelfartsferien (3.-5.juni) med Oliver, Jasmin, Plet samt Daniel (kammerat til Oliver) var en succes. Vejret var
perfekt til at pjaske med vand fra haveslangen, det lille badebasin var fremme, gyngerne osv, men det var for varmt til at
vi ellers gad lave noget, så alle mine beskæftigelsesprojekter er stadig gyldige. Vi fik dog gået en lang tur hver dag med
Plet, som nyder de frie omgivelser Der blev bagt snobrød og grillet mørbrad på bålpladsen, og alle måltider blev indtaget
udendørs
011.05.25 - 26 Haslev Tagrens kommer med to tømrere og en stor kassevogn, i hvilken isoleringsmaterialet (papir) og
indblæsningsmaskinen er placeret. Der fjernes mursten nederst i muren, hvorefter lecakuglerne vælter ud.
Med en sneskovl går jeg i gang med at skovle dem op i plastsække. Ved dagens slutning er der ca 45 sække placeret
rundt omkring
Arbedet kan ikke færdiggøres på én dag, så dagen efter pustes der isolering i den øverste del af muren, da apparaturet
blæser ind i en omkreds af ca. 1½ m. Nu bliver det spændende, hvor stor effekten bliver, men mange steder manglede
der isolering og leca er ikke ‘vindtæt’.
2011.05.19 Ulla kommer til som en af de første, og ringer ved 16-tiden, at hun gerne vil afhentes.
Ulla kommer forbløffende hurtigt over eftervirkningerne, og allerede to dage drager vi til Sverige.
Efterfølgende kan det konstateres, at operationen har haft den ønskede effekt, så dagligdagen er blevet mere problemfri.
2011.05.12 Ulla nummer tre på listen. Møder kl. 10. Over middag aflyses operationen pga komplikationer med tidligere
operation.
2011.05.12 Ulla til forberedende undersøgelse inden operationen i morgen.
2011.05.10 Hjem fra Sverige om formiddagen, da vi er inviteret op til Ole, og får en god tur rundt i parken og
barokhaven ved Frederiksborg Slot efterfulgt af flot smørebrød. Endnu et rart samvær med god snak.
2011.05.09 Vi får bearbejdet jorden, så Ulla kan sætte kartofler og så morgenfruer og kørvel. Jeg får sat grønkål. Men
tiden løber, og den planlagte hjemkomst udskydes til tirsdag.
2011.05.08 Maja og David kommer for at se video fra vores Sydamerikatur. De kommer ved 16-tiden, og der bliver tid
til at 'fika' og gå havetur. Inden middagen. Snakken går, så vi får kun set Påskeøen.
2011.05.04 - 2011.05.08
Ullas kontrol på Herlev førte til en konstatering, at det ikke kan blive bedre uden operation. Der var meget belejligt et
ledigt tidspunkt d.13.05, så hun slap for et halvt års venteid.
Ellers er der gået meget tid med at forberede indkøb til vores gæstebud. Fik pakket bilen klar til afgang når Ulla var
tilbage, inkl. en ny elektrisk køletaske til cigartænderen.
Det blev lidt senere end beregnet, så vi kom først af sted ved 16-tiden – og dermed lige ud i myldretiden. Et vejarbejde
på motorvejen forlængede køretiden til Helsingør fra 45 minutter til 2 timer, og dermed røg vores plan om indkøb i det
svenske på vejen.
Der var 7 grader indendøre, så vi tændte for radiatorerne og fik ild i pejsen. Næste morgen af sted til Värnamo for at
købe de ting, vi ikke fik i går,
Torben og Svitlana kom ved 14-tiden, hvor vi serverede en pæn frokost inden Ulla startede rundvisningen. Det var et
glædeligt gensyn, og snakken gik livligt. Det blev også til en sen eftermiddagsur ad Rikkestien mens Ulla lavede dessert.
Det blev sen aftensmad – og fordi snakken gik, så desserten kom først på bordet ved 23-tiden. Sengetid ca. 00:30.
Aftale med Volvo om skift af bremseromler, skiver mm samt sirenedelen til tyverisystemet. Bekvemt var der desuden
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fejl på positionslys og signalgivningen ved låsning af bilen, så...(Alt klaret fredag formiddag (6.5))
2011.05.02 Vi er nu i Herlev for en kort bemærkning. Jeg skal til øjenlæge over middag for at få kontrolleret trykket, og
Ulla skal til kontrol på Herlev på onsdag. Straks derefter drager i atter af sted, da vores rejsefæller har meldt deres
ankomst torsdag.
Vi fik ikke sat kartofler, da tiden rendte fra os, men jeg fik fjernet alt det uønskede ukrudt med greb, så det mærkes i
ryggen. Hele køkkenhavedelen fik en tur med fræseren, så nu er det i hvert fald forberedt.
Det gjorde måske heller ikke så meget, for pludselig gik temperaturen fra 20 grader til 7-8 stykker og 4 graders
nattefrost. Men kirsebærtræerne blomstrer i fuldt flor...

2011.04.14 Aftale fra morgenstunden med ‘Finnvedens bil’ om skift til sommerdæk og udskiftning af forruden, som fik
en revne på vejen hjem fra Flensborg/Esbjerg. Limen skal tørre, inden man må køre, så det blev til næsten 5 timer. Fik
efterfølgende løst et problem med mit svenske bankkort, som ikke fungerer (jeg har ikke modtaget et nyt chip-kort).
2011.04.10 Vi kom til Källaremoen d.8, og søndag går turen på en lille ferie med det primære formål at se tranerne
danse. Den vellykkede tur er beskrevet her.
Vi var tilbage tirsdag, og Ulla tager med toget hjem til træning og begravelse.
2011.04.08 Jesper og Gitte (fru Linds familie) meddeler, at fru Lind er sovet stille ind d.7.4 ved 21-tiden. Hermed har
Ulla mistet sin besøgsven, som hun har besøgt sågodt som hver uge de sidste 6-7 år. Det bliver et grimt savn. Ulla var
der også 4 timer på dødsdagen. Fru Lind var træt og orkede ikke mere, så det var et naturligt og fredeligt forløb.
Billedet et taget på Ullas fødselsdag 21.1.2011 i Fru Linds hjem. Hun blev 95
år. Sammen med sin mand drev hun et af de mange gartnerier, der lå i det
nordlige Herlev
Da vi er Sverige, hvor vi bl.a. skal se tranedans, indebærer det også at vi har
måttet bestille togbillet til Ulla, så hun kan komme tilbage til begravelsen.
2011.04.07 Hos øjenlægen til check. Fotografierne af nethinderne var
perfekte, men trykket i øjnene var for højt (over 30), og der blev konstateret
en svag grøn stær, som nu skal behandles.
2011.04.02 Første forårsdag med temperaturer op til 13 grader. Drivhus
renoveret.
2011.04.01 Flemming begynder ny arbejde i Maribo.
2011.03.29 Til vejmøde i forbindelse med Värmeshult-Sölaryd-vejens
overgang til privat vej. Omtalt her.
2011.03.21 Besøg hos Emmy og Majken i Majkens nye hus i Varde. Tilbage
til Esbjerg.
Opfølgning på katastrofen i Japan: flere jordskælv. Dødstal opgjort til 26.000, og i hele perioden store problemer med et
atomkraftværk, som man ikke kan køle ned - og radioaktiviteten breder sig. Flere hundrede tusinde mennesker evakueret.
2011.03.18 Besøg i Flensborg i anledning af Lars og Ronjas kirkebryllup og Lasses barnedåb.
FN har besluttet flyveforbud over Libyen, og der bliver Gadaffis militærinstallationer bombes.
2011.03.17 Et af vores sjældne biografbesøg, hvor vi så Susanne Biers Oscarbelønnede film Hævnen. Det er en god og
meget velspillet film og belønningen velfortjent.
2011.03.15 Volvoen har rundet ca. 100.000 km. Mit blodtryk er OK (135/80), men jeg har bestilt n blodtryksmåler.
Gadaffi er ved at overmande revolutionen i Libyen. I Bahrain nedkæmpes revolutionen, mens Ægypten og Tunsien synes
at være på vej til større frihed.
2011.03.11 Japan er ramrt af jordskælv (Richter 9,0) og efterfølgende tsunami. Efter et par dage 3000 døde, 9000
savnede, 2 atomkraftværker stærkt beskadiget.
2011.03.09 Brændetårn fra LIC
2011.03.06 Jeg har aflagt Ib Mortensen et besøg. Han fyldte 80 for to uger siden, og det blev til et par timer med
hyggelig snak om fortid og nutid.
Torsdag skulle der laves gule ærter, som skulle konsumeres hos Thorkil og Else Margrethe. Det blev en vellykket aften
med lidt feriefilm og rigtig meget god snak.
Lørdag formiddag var vi på Politikens rejsemesse, primært tiltrukket af et foredrag om Bhutan, men der var ca 20
rejsebureauer, som bød sig til.
Senere gik turen til Ole Hovman, som vi har forsømt i mere end et år. Vi medbragte gule ærter, og det var rart at være
sammen igen. Nu har vi om ikke andet en aftale i juli i Sverige.
2011.03.01 Vi har bestilt abonnement på vinduespudsning. Første gang i dag.
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2011.02.26 På foranledning af en snak mellem Marianne og John blev familierne Stolpe og Rishøj samlet endnu
engang.Eva og Martin lagde hus til, og der var er herligt opbud af gode, velsmagende retter. Og snakken gik højlydt, så
det blev et rigtigt godt gensyn. Ikke mindst glæder det en at se, hvilken sammenhængskraft, der er mellem de fire unge
familier. Det fremgik af snakken, at Flemming har fået nyt job hos Maribo Medico, et mindre firma, som har
specialiseret i luftvejsproblemer. Det er fra 1. april
2011.02.17 Har nu ryddet op i diverse videofiler - og ak og ve: konstateret, at der ligger en hel ubehandlet stump fra
turen til La Paz. Så på den igen.
2011.02.16 Det er en mærkedag: Omsider er jeg blevet færdig med at redigere videoene fra Sydamerikaturen. De ca. 8
timers orignalvideo er blevet reduceret til lidt under 3 timer - og produceret i Mpeg2, Mpeg4, Dvix og DVD og
AVHCD.
2011.02.11 En af disse dage, som vil gå over i historien (på samme måde som kommunismens fald i 1989): Efter 18
dages omfattende, fredelige demonstrationer, træder diktaktor Mubarak tilbage som ægyptisk præsident, og militæret
tager over. Der er ikke nogen egentlig politisk gruppering, så facit kan blive hvad som helst, fra militært diktatur til
islamisk sharia-stat.
2011.02.10 Herlev hospital ringer og meddeler, at Ullas biotopsi var OK. Ulla opsøger sin besøgsveninde, men går
forgæves. Det viser sig, at hun er faldet, og har brækket både hofte og arm, og er blevet indlagt på ‘Lærkegården’.
2011.02.09 Vi var sammen med Oliver i Politikens ‘Pressen’ til Jens Vellevs fornøjelige foredrag om Tycho Brahe i
forbindelse med opgravningen af hans kiste i Prag.
2011.02.07 Var hos læ¦gen. Alt så fint ud, bortset fra blodtrykket, som ellers har væ¦ret for nedgående hele sidste år.
Men nu var det 178/86, så der blev føjet en pille mere til sortimentet.
2011.02.06 Søndag var vi så på ørnetur i Skåne med Politiken. Dagen startede dramatisk, da vækkeuret ikke væ¦kkede
kl. 6 som planlagt. Heldigvis vågnede Ulla kl. 7 og havde i løbet af natten ordnet vores madpakker. Kl. 7:30 startede vi
så mod Sjælør station i Valby. Godt, at det var søndag, så der var ikke meget trafik, og kl 7:59 kørte vi ind på ppladsen, hvor bussen holdt, og blot manglede os tre. Men vi nåede det trods alt til tiden.
Det solskin som meteorologerne havde stillet os i udsigt, var blevet skiftet ud
med tåge og dis, så vores første tur over Øresundsbroen blev dermed en
skuffelse, for man kunne ikke se noget op gennem Øresund.
Det betød også, at starten på turen var med noget begrænset udsyn, men ved
middagstid klarede det op, og resten af dagen blev der virkelig set ørne: De
store havørne, kongeørn - og masser af røde glenter. Dertil en steppeørn, som
jo ikke normalt findes på vores breddegrader. Der var også en stor flok ravne
på 40-50 stykker.
En hovedlære var, at en sådan tur kræver en god kikkert, og her var det kun
Ullas der var anvendelig. Heldigvis var der flere ' nørder' med, som havde
medbragt okularer. og det giver virkelig en forskel. At optage video eller
anvende de små digitale kameraer: Glem det!
Vi var hjemme igen ved 17:30-tiden efter en god tur.

2011.01.27 Ulla har været til undersøgelse på Herlev. Har fået flere øvelser og
en ny tid til april.
Har fået målt kælderen for fugt. Der kunne ikke måles noget, så det er ikke opstigende vand. Har fået tilbud på
hulmursisolering, og afventer endnu et.

Har været på Dansk Datamuseum med vores gamle Texas Instruments TI-99/4A, som jeg fandt i original emballage
under kælderoprydningen. Spændende at se den store samling af gammelt edb-udstyr.
Politikens chefredaktør Thøger Seidenfaden er død af modermærkekræft 53 år gammel. Underligt nok har det påvirket
mig, måske fordi man som Politiken-læser har fulgt synspunkter og argumenter gennem alle årene.
2011.01.22 Ulla har ovesrskud til at se gæster. Stig, Herdis samt Finn nyder godt af den rådyrkølle vi fik efter vores
naboarrangement i Sverige sidste år. Det blev en rigtig god aften.
2011.01.19 Vi markerer Ullas fødselsdag på forhånd, fordi der ikke er plads på dagen. Som de forgående år gælder det
Albrto K som ligger på 20. etage på Royal Hotel. Fremragende mad.
2011.01.15 Det tør kraftigt, og regnvandskloakken i gaden kan ikke klare presset, hvilket betyder, at det vand der lige er
pumpet fra drænbrønden til regnvandsafløbet. løber tilbage. Vi sætter vores lille dykpumpe til at sende vandet i den store
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kloak. Heldigvis er kælderen stadig tør! Finn monterer de lamper, Ulla købte til køkkenet for at år siden. Der må laves
nye monteringsbrædder til kontakterne, men resultatet er perfekt.
2011.01.08 Tøvejret er sat ind. De 30 cm sne på carporttaget får spærrene til at bue faretruende, så der må sættes
støttestolper under. Desværre medfører det, at forankringen til huset brister, så der skal understøttes yderligere.
2011.01.03 Nytårsaften blev fejret i begyndende tø og isslag. Traditionen tro var menuen hummer og dyremørbrad. Vi
kom stille ind i det nye år sammen med tv-underholdningen.
Året startede med strålende solskin, men vores sædvanlige tur nytårsdag gik i vasken. Efter en enkelt dag med tø, kom
frosten igen og gjorde fortovet til spejl, så vi mod vores principper måtte gribe til vejsaltet
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