
Julehilsen fra Masnedø 

Julen 2017 

Nu er det sørme allerede blevet den 22. december igen, og så kan julehilsen nok ikke udsættes meget 

længere. 

Da jeg bruger det som en slags status for året der gik og ikke skriver dagbog, så kan det godt være lidt af en 

udfordring at huske hvad der kan være relevant. Her kommer billeder fra smartphone til hjælp, hvis man da 

ellers husker at trykke på fotoknappen en gang imellem. 

 

Figur 1 Generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug 1. marts 2017 flankeret af Alfred Tværsig Olesen 

Efter flere års forsøg fik jeg hele generalforsamlingens opbakning (5 min. video) til at ”bede Miljø- og 

Fødevareministeriet om at fremskaffe verificerbar dokumentation på at nitratkvælstof isoleret set er 

skadeligt for det marine miljø”- se mere. Det ser desværre ikke ud til, at bestyrelsen har haft tid og kræfter 

til at udnytte det mandat, som generalforsamlingen har givet dem. 

 

Figur 2 Billede fra Sølund der også fulgte med til Skelstrup 

I maj måned blev vores forældres hus på Skelstrupvej 57 lejet ud, så der var travlhed med at få tømt alle 

rummene. Jeg faldt over et kønt billede som nu ikke skulle beskues for en tid. Meget er samlet sammen til 

et loppemarked, som nok afvikles engang i løbet af foråret 2018. 

https://youtu.be/BSMa3IMZt18
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2017/12/BL-2017-mit-forslag.pdf


Så er vi nået frem til det årlige Folkemøde på Bornholm, hvor Thomas mente at vi skulle starte med at være 

rigtige turister. Så vi tog ud Aarsdale Silderøgeri og nød lækkerierne. 

 

Figur 3 Thomas og Jørn i Aarsdale på Bornholm juni 2017 

Vi fik igen 2-3 hektiske dage og er så heldig at vi kunne overnatte og lade op hos Thomas´ bror og 

svigerinde få kilometer fra Allinge hvor mødet afvikles. 

 

 

Figur 4 Thomas og John Brædder (Guldborgsunds Borgmester) 

Thomas i gang med banke noget fornuft ind i den lokale borgmester. Men det er tæt på det, man kan kalde 

en håbløs opgave. 



 

 

Figur 5 Pinsen 2017 med Susanne, Svend, PV og Jane 

Så er tiden kommet til vores traditionsrige pinsetræf. I de sidste mange år i PV og Janes 

sommerhus i Marienlyst. Som man se er glassene fremme, hvis der er nogen der skulle komme 

forbi med noget at hælde i dem. 

 

  

Figur 6 Morten Storm 

Folkefest for frihed blev igen i år afholdt et sted i Nordsjælland. Jeg fik ikke selv taget nogen billeder derfor 

et link. Jeg vil fremhæve Morten Storm, som nogen nok har hørt om som tidligere islamist og PET agent. En 

meget sympatisk person. Video fra mødet med Morten Storm (17 min.) 

http://www.uriasposten.net/archives/84476
https://www.youtube.com/watch?v=WZzMRNDda6U


 

Figur 7 Niels Rasmussen diskuterer med Martin Wouters på Stationsvejen i Væggerløse en søndag formiddag 

Syd for Nykøbing F. i Væggerløse er der for enden af en blind vej en begroet fyldegrav, der har modtaget 

spildevand fra 15-20 ejendomme siden 1957. Noget af det mest enkle og bæredygtige form for 

spildevandsrensning man kan forestille sig. En repræsentant fra kommunens forsyningsselskab, Niels 

Ramussen, er sendt i byen for at overbevise beboerne om, at de i stedet skal tilsluttes det offentlige 

kloaknet.  

Honning i munden men en brod i rumpen 

Efterhånden havde vi haft adskillige møder med Niels. I starten virkede han imødekommende, men jo flere 

facts han blev præsenteret for, des mindre var han imødekommende. Han havde kun et i hovedet og det 

var at få nedlagt den enkle og simple løsning. Nøjagtig som mange andre intellektuelle de agerer. De har 

som bier, honning i munden men en brod i rumpen. En mere uddybende beskrivelse. 

 

  

Figur 8 Merethe i gang med rejerne og mobilos 

I en periode var der pænt med rejer i Masnedsund. Heldigvis er naboen Ove god til at holde rejeruserne 

vedlige, så det er bare med at få sat dem op og få dem passet når rejerne er der. Så Oves rejeruser er vi 

flere der nyder godt af. 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2017/06/Lolland-Falsters_Folketidende_Advokatsvigt-paa-Stationsvej-2017-06-19-.-.pdf


 

Figur 9 Fra Nye Borgerliges stand på Folkemøde Møn den 26. august 2017 

Så er det vores tur til at byde os til ved et folkemøde. I grunden er det et sygdomstegn, at der er grobund 

for disse folkemøder. Var de valgte politikere mere synkrom (i overensstemmelse) med befolkningens 

ønsker, var behovet ikke tilstede. 

 

 

Figur 10 Henny og Poul Vestervig (arkivbillede fra Femø) 

Så går turen til Mors den 15. september, hvor jeg i den grad blev forkælet. Først med en lille guidet tur til 

lokale seværdigheder og derefter en lækker middag, inden jeg dagen efter tog afsked efter indtagelse af en 

fornem brunch. 



 

Figur 11 Ego, Søren, Ove, Ruth, Karen Margrethe, Bodil, Frede, Laier og Knud. Copyright fotograf Pia. 

Til vores årlige teknikertræf havde Knud i år arrangeret en fin guidet tur på hjemmeværnets hovedbase i 

Nymindegab. Middagen indtog vi i Lønne Feriepark (Sea West). 

 

 

Figur 12 Steen og Ego i Vejle 

Søndag den 17. september på hjemturen fra Jylland nåede jeg også i år at hilse på Steen Steensen. Vi sidder 

her på hans terrasse og nyder en kop kaffe efter en god frokost. Gå ikke glib af Steens omfattende 

forfatterskab – se her (når siden ellers ikke er nede) 

http://www.steen-steensen.dk/


 

Figur 13 KV17 - Micahel på Stege Torv 4. november 2017 

Så er tiden kommet til valgkampen op til KV17 i Vordingborg Kommune. Vi var rundt i de tre købstæder 

Stege, Præstø og Vordingborg 2 gange. Jeg tror ikke der var nogen der ville have savnet os, hvis vi ikke 

havde gjort turene. Det er lidt mærkeligt at deltage i når man selv mener, at politik fylder alt for meget i 

dagligdagen. Men hvis man vil afpolitiserer samfundet, er man nød til selv at deltage i gamet. 

De lokale medier gjorde meget ud af kommunevalget denne gang, så meget spalteplads blev stillet til 

rådighed. Som spidskandidat fik man lidt ekstra plads. Bl.a. med: Jørn har fundet sin rette hylde. 

Sammenlignet med resten af landet skal vi godt tilfreds med resultatet. Men forhåbentlig giver det mere 

gevinst ved førstkommende folketingsvalg. 

 

 

Politianmeldelse.  

Her i går dukkede der så en politianmeldelse op i e-boksen grundet vægring ved tømning 

af en trixtank. Så blev det alligevel jul  

Glædelig jul og godt nytår fra Jørn 

http://jornrasmussen.dk/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_31-Jorn-paa-rette-hylde.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2017/12/Politianmeldelse-2017-12-21-Rolf-Houlgaard.pdf
http://uretten.dk/miljoehensyn/konflikter-omkring-tomning-af-en-trixtank-3-af-3/
http://uretten.dk/miljoehensyn/konflikter-omkring-tomning-af-en-trixtank-3-af-3/
http://uretten.dk/miljoehensyn/konflikter-omkring-tomning-af-en-trixtank-3-af-3/

