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Skulle jeg citere Grundtvig, ville jeg skrive: Et jævnt og muntert liv på jord. 

Det har været et ualmindelig jævnt, men absolut ikke muntert stykke tid. 

Der har raseret forskellige afarter af vira, men alle normale mennesker er blevet 

vaccineret og resten har haft sygdommen. Alt er derfor tilbage til normalen. Ingen 

mundbind, ingen begrænsninger mht. antal i rummene, og de unge mennesker kan 

igen gå på diskoteker og blive smittet.  

 

24. februar: Den gale russiske diktator, Putin, har angrebet Ukraine 

for at befri befolkningen for den påståede narkotika- og druk 

befængte, men valgte nazistiske regeringschef.  

Hans efterretningschef har åbenbart et stort forbrug af vodka, for 

han har set syner. 

Putin forventede at blive modtaget som befrier, men er blevet 

overrasket.  

 

Angrebet har givet et stort antal flygtninge til nabolandene, for alle hans 

præcisionsbomber er ikke særlig præcise. Med mindre, altså, at han går efter skoler, 

boligblokke og hospitaler. 

 

Der er åbnet korridorer, så flygtninge kan komme ud af de store byer, men efter 

Putins forslag går alle korridorerne til Rusland, og der ønsker ingen ukrainere at 

komme. 

 

Nu påstår han så, at myndighederne i Ukraine ikke vil tillade flygtninge i den retning, 

fordi flygtningene så ville kunne fortælle om de fortrædeligheder, som regeringen 

har påført den stakkels befolkning. Russiske bomber er småting i den forbindelse. 

Putin har været ramt af coronavirusset. Kan der være et sammenhæng? 

 

Efter forlydende har han skaffet sig af med sin kone og ansat en yngre 

model. Kunne det give en forklaring på hans sygdomstilstand? Et 

fornyet håb?  

 

Jeg kunne ønske, at hun ville give ham fingeren og sige: 

Njet, putte Putin. Ikke noget putind før du kan opføre dig ordentligt. 



En ukrainsk helikopter har åbenbart angrebet et mål i Rusland. 

Putin er rasende. Hvordan kan de tillade sig at være så aggressive og angribe 

Rusland? 

Manglende situationsfornemmelse? 

 

Udenlandske journalister har forladt Rusland, fordi de risikerede at få 15 års 

fængsel, dersom de skulle komme til at skrive noget, som han ikke kan lide. F.eks 

bruge ordene krig, invasion eller besættelse. Eller måske gal hund. Eller idiot.  

 

Olie- og gaspriser er steget helt abnormt grundet Putins handlinger. Min gasregning 

er steget til 4 gange det tidligere niveau.  

Benzinprisen ligger nu omkring 16 kr. literen og forventes at stige til 18 kr. 

Hvorfor har de vesteuropæiske regeringer tilladt os at blive så afhængige af den 

russiske gas og olie? 

 

 

”Hils Putin og sig, at vi sagtens kan klare os uden hans olie og gas.  

Har du ikke en tændstik”? 

 

 

 

 

 

 

Min læge sagde, at jeg skulle holde op med at drikke spiritus. 

Det bliver dæleme en stor ændring for mig. 

Han har trods alt været min læge i mange år. 

 

 

 

 

Min bank ringede og sagde, at der skete mærkelige ting på min 

konto. Der var trukket penge til et medlemskab af et 

motionscenter. 



Jeg troede, at jeg havde tabt mig, men det var bare 

elastikken i mine underbukser, der var røget. 

Andre på min alder bestiger bjerge eller svømmer tværs 

over den Engelske Kanal. Jeg er glad, når jeg kan tage mine 

underbukser på uden at vælte. 

 

 

Er der andre, der har det ligesom jeg. Der er al for meget måned 

tilbage, når jeg har nået enden af mine penge? 

 

 

 

24. april. 2 måneder siden Putin angreb Ukraine. Han har måttet trække sine styrker 

tilbage fra Kiev, dels fordi han ikke kunne klare at besejre befolkningen dér, men 

også fordi han skulle bruge dem i det sydøstlige Ukraine. Han har måske ikke så 

mange soldater tilbage? Bruges resten af hæren til at passe på, at ingen kommer i 

nærheden af ham?  

 

Jeg kunne også godt ønske at få at vide, hvad der er sket med den kvindelige 

nyhedsoplæser i det statslige russiske TV, der for åben skærm sagde, at hun 

skammede sig over at komme med Putins propaganda og derfor sagde sit arbejde 

op.  

 

Putin er også skyld i, at alt er steget i pris. Det er især prisen på 

energi, der mærkes. 

 

Goddag. Jeg kan se, at De også bruger gas til opvarmning, men 

til august får De et tilskud fra regeringen, så De kan købe noget 

varmt tøj. 

 

Der er i dag også valg af regeringschef i Frankrig mellem Macron og Le Pen. Man må 

tage hatten af for hende Pen. Hvor mange gange har hun forsøgt at blive chef? Man 

må håbe, at hun nu fortryder, at hun har givet Putin hånden og ikke fingeren. 



25. april: Jo. Macron vandt med 59 mod 41.  

 

Den amerikanske udenrigsminister har besøgt Ukraine og lovet dem støtte til krigen 

mod Putin. Ukraine er ikke medlem af NATO, så man må nøjes med at give dem 

forsvarsvåben for ikke at irritere Putin.  

 

Danmark har sendt statsministeren derover for at erklære, at vi 

forstår deres situation. 

Derudover sender vi en kampafdeling på omkring 1000 mand til 

Letland med al deres udstyr. Man må håbe, at Putin ikke opfatter 

det som en trussel. 

 

Civilforsvarsstyrelsen har for at berolige befolkningen her 

i Danmark undersøgt vores muligheder for 

beskyttelsesrum i forbindelse med krigshandlinger. 

Det var ikke beroligende oplysninger, vi fik. 

Der er plads til cirka en tyvendedel af os. 

Pensionister? Rødhårede? Gangbesværede? 

 

27. april: Marineforeningens højtærede skyttelav holdt sæsonafslutningsfest i stuen. 

Der var vin ad libitum, og det var formanden Niels Markussens mening, at netop det 

var årsagen til, at hele 28 medlemmer mødte op. Samme Niels har gennemgået en 

øjeoperation, og det har hjulpet på synet, idet han vandt ”morskabsskydningen” 

også kaldet ”synsprøven.”  Arne Lund vandt en flaske rødvin for størst fremgang. 

 

 

Dommerpanelet i ”synsprøven” var hård men uretfærdig.  

Jeg turde derfor ikke beklage mig over, at et af mine skud ikke var 

blevet talt med. 

 

 

7. maj.  Endelig lidt regn. 

Jeg vidste det. Vand i karburatoren! 
 



 

 

 

 

Den nemmeste måde at fjerne støj i bilen på er 

at lade hende køre. 

Bemærk udtrykket i mine øjne, når jeg lader 

hende køre min nye bil! 

 

 

 

 

 

 

En fed fidus, når hun næste gang 

absolut skal ud og købe en ny 

kjole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er dog det, der ligger dér og ligner 

noget? 

 

 

 

 

 

Borgerhalvservicets 3 medlemmer på biblioteket har store 

problemer med at nå at hjælpe borgerne med at udskifte NemID 



med MitID. Det skulle være så let, men …  Man har måttet ændre startdatoen fra 1. 

juni til 1. november. 

 

Det var nu meget nemmere, dengang vi gik i gummestøvler og klarede alt selv. 

 

9. juni: 

 

Vi fik ikke et gruppebillede af 

hele besætningen på bussen, 

da en udvalgt skare af 

foreningens medlemmer tog 

på vores én dags tur til Sylt i 

det tyske.  

Vi startede kl. 0900 og 

standsede ikke før en 

rasteplads ved Middelfart, 

inden vi fik morgenmad. 

 

På Rømø gik vi ombord i færgen til Sylt. 

 

På færgen fik vi en dejlig 

frokost, så at vi velnærede 

kunne erobre øen. 

En lokal guide modtog os og 

kørte sammen med os hele 

øen rundt, og undervejs 

fortalte hun om 

lokaliteterne.  

 

 

 



 

 

 

Øen består udelukkende af sand, så med den fremherskende vestenvind flytter den 

sig nærmere fastlandet hvert år. 

I ”Hovedstaden” fik vi en times tid til at gå rundt og se på butikker, mens andre gik 

på bar og fik sig en kop cappuccino. 

 

 

Efter en times ventetid kørte 

bussen om bord på biltoget, og så 

…. 

som formanden udtrykte det: 

”Aldrig før har jeg kørt 28 

kilometer baglæns i en bus uden 

chauffør.” 

Men det gik. 

 

 

 

 

Som diabetiker er jeg altid omhyggelig mht. spisetider.  

Mens vi kørte til grænsen, fik vi udleveret en sandwich med 1 tilhørende øl. 

Prisen for denne sandwich og 1 øl skulle have været 65 kr. Vi fik den dog gratis fordi 

vi var så mange.. 

Havde prisen været 25 kr. ville jeg stadig have sagt, at det var den ikke værd. 

2 skiver toastbrød med noget ubestemmeligt imellem og så skåret over på tværs. En 

sådan halvdel skulle udgøre det for aftensmad. Jeg fik problemer. Min alarm 

ringede, og jeg måtte købe en cola og spise medbragt frugtsukker. Det reddede mig i 

en halv time inden alarmen atter lød. En appelsinvand samt frugtsukker hjalp. Jeg 

nåede dog hjem. 

Bortset fra ”aftensmaden” var det en god tur. Vi fik oplevet meget, snakket meget, 

hygget meget og grinet meget. Stor tak til Jim Mollerup og resten af Rejseudvalget. 

 



 

 

Jeg havde parkeret min bil nede ved havnen 

og havde sørget for, at ingen parkeringsvagt 

kunne komme i nærheden af den for at skrive 

parkeringsbøder. 

 
 

 

 

 

 

 

Jeg kunne bare ikke stå for denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fregatskydningen d. 14. 

august. 

 

 



 

 

 

 

Det kan være svært at se målet. 

(Den lille plet midt i sejlene) 

 

 

 

 

                          Den nye fregatkaptajn 

                                Ole C. Jørgensen 

                                 med håndvåben. 

                                     Beredt på at  

                                      undertrykke 

                                     sin besætning, 

                                   der består af 

                                                                                     

 

 

 

Kanonkommandør og 

Signalgast 

Arne Lund, (hvorfor skal 

kaptajnerne altid spare på 

besætningens størrelse?) 

 

 

 



 

 

 

 

Topgast Niels Fog 

(Han er da så høj, at han kan nå toppen, 

uden at kravle op) 

 

 

 

 

 

 

Kanonér Erik Bågø 

(Han ser allerede bekymret ud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejl kvartermester 

Jakob Benda 

(Han har allerede travlt med at komme i 

gang med nål og tråd) 

 

 



 

 

Krudtlanger 

Kim Kruse 

(Er armene lange nok?) 

 

 

 

 

 

 

Bådsmand 

Henning Pehrson 

(Enhver svigermors drøm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanternegast 

Niels Rasmussen 

(Et lyst hoved) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elev 

Claus Derlien 

(Som nyt medlem af 

foreningen må man starte fra 

bunden.) 

 

 

 

 

Dameskydningen 
 

 

 

Bedste skytte blev 

Lene Siers 

med 46 point ud af 50 mulige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trods bestikkelse blev  

Stella Fog 

kun nr. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

med                                                         

Annelise Bodal  

 I hælene. 

 

 

 

 

 

 

Efter indgåelse af giftermål bliver mand og kone som to sider 

af samme mønt. 

De kan ikke tåle synet af hinanden, men bliver alligevel 

sammen. 

 

 

 

 

 

Kvinder inspirerer os til store gøremål og forhindrer os i at udføre dem! 

 

 

 

 

Jeg har været uheldig med 

begge mine koner. Den første 

forlod mig, og det gjorde den 

anden ikke. 



 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsproblemer: 

Skabes bl.a. af klovne som disse. 

 

 

 

 

 

 

 

Der er andre måder 

at løse problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så skal man lade være med at 

slippe en vind i små biler. 

 

 

 

 



 

 

                                 Min far kan tæve din far! 

                                 Det kan min mor da også. 

 

 

 

8. oktober: Sommeren er forsvundet. Efteråret er med sine mange flotte farver i 

gang med paletten. Og hvad har sommeren så budt os? 

Jo. Mange, mange solrige dage med temperaturer op over de 30 grader og ingen 

regn. Da regnen endelig kom, blev bønder og frugtavlere som små børn. Høsten blev 

over normal, og på TV var der endog en vinbonde, der smilede. 

 

Putins såkaldte befrielseskrig i Ukraine har gjort bønderne derovre ude af stand til at 

eksportere kornhøsten. En aftale er dog blevet indgået mellem Putin og ukrainerne, 

så at man kan begynde at eksportere korn via en enkelt havn. Prisen på korn er 

steget så meget, at selv danske bønder er holdt op med at beklage sig. 

  

Jeg kunne godt have lidt ondt af Hr. Putin i Rusland. Hans overfald på Ukraine er 

vendt til en for ham uventet krise. Hans store hære er blevet trængt så langt tilbage 

af ukrainerne, at han er blevet nødt til at indkalde yderligere 300.000 unge 

mennesker som soldater. Flugten af unge mænd til udlandet er derfor enorm. 

Finland har f.eks. lukket grænsen til Rusland af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis for 

mange russere slog sig ned i Finland kunne Putin bruge det som årsag til at angribe 

Finland for at befri de mange stakkels russere. Manden kan finde på alt. 

 

I Østersøen er 2 ubenyttede gasledninger blevet sprængt ”i luften”. 

Det skete under vand, så det er måske et forkert udtryk. Nogle 

millioner kubikmeter naturgas boblede op øst for Bornholm. Det er 

en så kompliceret operation, at kun en regering 

kan stå bag. Putin ser meget undrende og uskyldig 

ud, når han bliver spurgt om eksplosionerne. Jeg 

tror, at det skyldes, at han er så vant til at lyve 

overfor sin egen befolkning, at det falder ham naturligt. 



Nå vi en gang imellem i TV ser en russisk general fortælle om forholdene i Putins 

glorværdige hær, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om han selv tror på, hvad 

han fortæller. Jeg ville i hans sted ikke kunne undgå at komme til at grine. 

 

 

 

Når man bliver ældre sker der 3 ting. 

Først får man hukommelsessvigt. 

Jeg kan ikke huske de andre 2. 

 

 

Hvis man som ung taber noget på gulvet, samler man det op. 

Som ældre overvejer man, om man har brug for det. 

 

 

 

 

Da jeg vågnede op her til morgen, var det ikke min plan at 

se sexet ud, men visse ting kommer helt af sig selv. 

 

 

 

 

20 oktober: 

Norge har indtil nu arresteret 7 russere. Den norske infrastruktur og gasanlæggene 

ude i Nordsøen har i et stykke tid været plaget af droner. En af russerne er søn af en 

af Putins kammerater i Moskva, så der er ikke langt til at tro, at russerne 

fotograferer fremtidige mulige mål for deres aggression.  

 

 

 

Jeg har nået den alder, hvor jeg ved, hvad der er værd at vide, og på 

en god dag kan jeg også huske noget af det. 



Mette Frederiksen har efter pres fra de Radikale Venstre udskrevet valg til d. 1. 

november. Efter opinionsundersøgelserne går mange danskere væk fra deres gamle 

parti over til noget helt andet.  

De konservative, som havde stor tilslutning i sommer, har måske tabt halvdelen af 

stemmerne, efter at deres formand er blevet fanget i at omgå sandheden på et par 

emner på en for ham uheldig måde. 

Dansk Folkeparti, som ved seneste valg blev nr. 2 med hensyn til stemmetal, 

nærmer sig bundgrænsen og risikerer at ryge ud af Folketinget. 

Venstre er blevet halveret ifølge undersøgelserne.  

Hvor går stemmerne så hen? Jo, der er blevet oprettet en del nye partier siden 

seneste valg. Så vidt jeg husker er der nu 14 partier, hvor man sætte sig kryds. 

Uhyggeligt. 

 

1. nov. Mette og hendes støttepartier nåede ved valget op på de 90 mandater, der 

er nødvendige for at kunne danne regering. Hun ønsker at danne en midtersøgende 

regering, men med 14 partier bliver det vanskeligt. 

 

I USA har der været midtvejsvalg. Det var meget spændende. Den gale tidligere 

præsident Trumf spøgte i kulisserne. Hans eget parti, Republikanerne, var sikker på 

at vinde en jordskredssejr ligesom den gang, da han ikke blev valgt som præsident. 

 

Nu kan man så håbe, at han med det faldende antal tilhængere bliver skubbet ud i 

mørket. 

 

 I Senatet fører demokraterne 51/49. I Repræsentanternes Hus er valget endnu 

afgjort, da valget skal gå om i en af staterne. 

 

 

Det mest uhyggelige er, at en af de repræsentanter, som 

støttede republikanerne og dermed Trumf, i TV udtalte, 

at dersom hun vandt, var alt i orden, men hvis hun 

tabte, ville hun erklære valget for ugyldigt. Det må da for 

søren have fået amerikanerne til at vågne op.  



 

Det er aldrig for sent at gå til gymnastik.  

Det er derfor, at jeg udsætter det til senere. 

 

 

 

16. november. I dag ramte et formodet russisk missil ned i en mindre by i Polen. 

NATO overvejer, hvordan man skal reagere. Byen ligger tæt på grænsen til Ukraine, 

så man håber, at det bare er en raket, der er faret vild. Putin kender ikke noget til 

sagen. 

 

I USA er senatet blevet vundet af demokraterne med mindst muligt flertal. Eks-

præsident Trumf har mistet mange af sine tilhængere, men har alligevel meldt sig 

som kandidat til præsidentvalget i 2024. 

 

USA har i dag sendt en rumrakets af sted til månen. 

Der er ingen astronauter om bord, kun nogle giner. 

Der skal udføres en del forsøg, så man efter seneste 

bemandede landing deroppe for 50 år siden kan finde 

ud af, hvordan livet ville kunne foregå. Det med 

mennesker bemandede forsøg vil finde sted i 2025. 

Næste stop: Mars. 

 

Jeg tror, at det er Pia Kjærsgaard.  

Skal vi fortælle hende, at partiet overlevede valget? 

 

 

 

 

 

Dovenskab er et grimt ord. 

Jeg vil hellere kalde det selektiv arbejdsindsats. 

 

 



 

 

Han: Elsker du mig kun fordi jeg arvede de 

mange penge fra min fader? 

Hun: Nej. Jeg ville elske dig ligegyldigt hvem 

du arvede dem fra. 

 

 

 

Han: Du har ikke rigtig nogen bryster, og du trænger til at barbere dine ben.  

Er der aldrig nogen, der har troet, at du var en mand? 

Hun: Nej. Hvad med dig? 

 

Og så var der manden, der kom tidlig hjem og fandt konen i seng med en fremmed. 

Rasende spurgte han: Hvad i alverden laver I? 

Hun til den fremmede: Der kan du bare se. Jeg sagde jo, at 

han var dum. 

 

Jeg har lige brændt 2400 kalorier. 

Jeg glemte pizzaen i ovnen. 

 

 

Hun: Det er 3. gang, at du er ovre for 

at hente mere mad. 

Tror du ikke, at værtinden vil mene, at du er en selvisk fyr 

og en stor madgris?  

Han: Nej, for hver eneste gang siger jeg, at jeg henter til dig. 

 

 

 

Han: gift dig med mig, og du vil gøre mig til den 

lykkeligste mand i verden. 

Hun: Vil du have begge ting? 



29. november: For nogle år siden solgte 6 fynske kommuner et biogasselskab til et 

andet selskab for 1 milliard kroner. Firmaet har nu solgt det videre til ESSO for 14 

milliarder kr. Er der nogen, der har røde ører? 

Biogas dækker nu 30% af  Danmarks gasforbrug. Godt gået. 

 

Det har været afholdt Black Friday. Trods sparetider med folk, der må gå fra deres 

hjem, steg omsætningen i forretningerne. 

Jeg glæder mig over de mange penge, jeg har sparet ved ikke at købe en masse, som 

jeg ikke har brug for. 

Jeg håber, at de små forretninger har fået en stor del af omsætningen og ikke bare 

de store supermarkeder. Det er en fornøjelse at blive betjent af en ekspedient, der 

ved, hvad han taler om, og ikke en mand, der kun ved, hvor varerne står på 

hylderne. 

 

P.S. Når jeg bruger betegnelsen HAN, dækker det over den generelle betegnelse for 

en person, der enten er hankøn, hunkøn eller intetkøn. Undskyld piger. 

 

 

 

Skal vi ikke gå ud og participere i de lokale 

forlystelsesmuligheder i aften? 

Jo, men hvis du eventuelt skule være kommet hjem før mig, så 

lad lyset være tændt ved fordøren. 

 

 

 

 

Professoren:  

Hvad er meningen i sætninger: Fejlbehæftet opfattelse af 

manglende initiationer? 

Eleven: Bamba, Jakkada, jimba! 

Professoren: Jeg forstår ikke et ord af, hvad De siger! 

Eleven: Det samme her. 

 



30. november. 

Det danske fodboldlandshold er nu ude af kampene i Qatar. I de 

indledende 3 kampe opnåede det at score 1 mål. I den sidste 

kamp mod Australien fik australierne 1 mål, og man må sige, at 

det var det rigtige hold, der vandt. 

 

 

Giv verden et smil, og du får et tilbage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at vise den, du holder af, hvor meget du holder af hende/ham. 

En dag er det ikke længere muligt at gøre det! 

 

 
 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul 

og et lykkebringende nytår. 


