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Jule - og nytårshilsen fra Masnedø 

Julen 2021 

Traditionen tro en lille hilsen fra Masnedø fra året der gik.  

Som sædvanlig havde Susanne og Svend lavet et overdådigt nytårsarrangement, hvor intet er overladt til 

tilfældighederne. 

 

Flere arrangementer jeg havde set hen til blev afviklet via nettet pga. Corona restriktioner, så flere ting kom 

ikke rigtig til overfladen og blev drøftet. Men i maj måned var der et åbent hus møde på Gammeleje på 

Vestlolland, hvor et minivådområde blev fremvist.  
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En lille million havde det kostet. Formålet var at reducere kvælstofudledningen til Smålandsfarvandet 

primært for skatteborgernes penge naturligvis. Tog man så reelle målinger af kvælstofudledningen inden 

projektet blev planlagt? Nejda, det gjorde man kun på sandjorde. På lerjorde var computersimulerede 

kvælstoftal tilstrækkelige. Både Bæredygtigt Landbrug og L&F bakker op om minivådområder. 

Udfordringerne står i kø, må jeg konstatere! 

 

Den 24. april fik jeg en opringning fra min gode ven Stubbe (nederst i billedet). Jeg måtte gerne komme 

med det samme, fordi vores hus brænder, lød det i telefonen. Jeg vidste, at han kunne være lidt 

sarkastisk, så jeg tog det roligt i første omgang, Men forstod så, at det faktisk ikke var nogen 

joke. Det måtte jeg sande en halv time efter, da jeg landene på Ll. Slemmingevej. En helt 

igennem flot restaureret og velisoleret ældre ejendom med stråtag blev flammernes bytte. Et 

hårdt slag, som familien Stubbe vist nok er ved at komme sig over. 
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Igen i år havde Tine og Palle for enden af Pilealle taget initiativ til, at vi holdt Sct. Hans i deres have. Et 

meget flot Sct. Hans bål fik vi også fornøjelse af. 

 

I juli nåede jeg lige at komme en tur til Femø og besøge Poul og Jenni inden de skulle aflevere nøglen til de 

nye ejere, der havde købt deres cafe og galleri Højriis. Poul ses midt i billedet på vej for at fylde 

kaffekanden op. Mange gode timer der. Nu skal jeg til Mors, hvis jeg skal besøge dem igen. 

 

Ultimo juni havde min kusine Bodil (i front med blå bluse) inviteret mig til træf på Valnæs på Nordfalster 

arrangeret af Seniorklubben fra LF. Der var meget at se til for – stort set ene mand - forpagter Erik Waage. 

Der hørte meget skov til, så svenske jagtselskaber havde fundet stedet interessant for jagt med bue og pil. 

Omkring 45 stk. vildt blev nedlagt hvert år uden krudt og kugler.  

De medbragte madkurve er ikke det mindst vigtige.  
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Til det årlige teknikertræf var mødestedet nået til Masnedø. Vi nød kaffe og æblekage på bestikket, jeg 

havde arvet fra min mormor. Havde planlagt besøg på det lokale borgcenter museum. Men selvskabet gad 

sgu ikke bruge tid på et museum Så efter vi kort havde besigtiget det nye Storstrømsbroprojekt kørte vi til 

Næstved, hvor vi fik en god opvartning på hotel Kirstine indtil vi brød op og sagde farvel næste dag. 

 

Efter nogle hektiske valgkampuger kunne kalenderen afsløre, at jeg var ved at runde et skarpt hjørne. 



Side 5 af 6 

Tommy, der i øjeblikket er afhængig af en kørestol, 

lagde hus til morgenmad, hvor naboerne flot havde 

dækket bord med dannebrog på både bord og flagstang 

– ren lukses set med mine briller. 

Kl. 13 fortsatte vi 30 gæster med frokost på min gamle 

arbejdsplads cafe Stalden på Bogø. Mange rare gaver og 

Merete havde lavet en kage så fin. 

 

Med sådanne naboer og gæster er det ingen sag at holde fødselsdag.  

 

 

En meget dejlig dag som jeg sendt vil glemme og tak til alle jer der hjalp til med at gøre den festlig. 

Øvrige billeder fra dagen. 

 

 

 

http://uretten.dk/billeder-fra-den-13-november-2021/
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Jane og PV lagde sommerhus til det årlige træf i pinsen med fuld forplejning. Derudover holdt Jane en 

meget fin fest på Larsens Plads i Marienlyst her i december.  Det der med at tage selfie kræver øvelse 

 

Nu var hele 2021 ikke bare fest og ballade. Der 

blev også monteret vindpap i skunken på mit hus 

hele vejen rundt. Arkitekten havde glemt at få det 

med på tegningen, da tagetagen blev taget i brug i 

1990. Arkitekten det var også mig.  

 

 

 

Her til sidst lidt hvad der er på tapetet i 2022 

To af mine retssager ligger hos Procesbevillingsnævnet og en klage over kommunens seneste 

spildevandsplan ligger hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Følgegrupper under Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, hvor jeg deltager pga. min bestyrelsespost i Fair 

Spildevand har udsat flere møder i 2021. Men netop i dag har jeg fået besked på, at der afholdes 

videomøder den 7 + 10. januar om de nye vandområdeplaner 2021-2027. Det er muligt, at der her vil falde 

lidt knubbede ord. Hvis de har læst mine seneste læserbreve, er de ligesom advaret, hvad der venter:  

Den officielle grønne omstilling er nærmere sort  &  Måske skylder vi minkskandalens ofre en stor tak. 

 

Glædelig jul og godt nytår ønskes af Jørn 

https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-2-Hoeringssvar-til-Miljoerapport-til-Spildevandsplan-2021-2032.pdf
https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-2-Hoeringssvar-til-Miljoerapport-til-Spildevandsplan-2021-2032.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2021/12/Groen-omstilling-er-naermere-sort.jpg
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/laeserbreve/72376/maaske-skylder-vi-minkskandalens-ofre-en-stor-tak.aspx

