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En søndag med oplevelser og indtryk. Jeg har været hele spektret igennem, fra det gamle for 65-70 år siden til i dag 
og så lidt længere frem. 
Eftermiddagen begyndte med et besøg på ”Abelines gård” i Haurvig, hvor der var afslutning på sommerens 
aktiviteter. I den anledning var der hyggeeftermiddag i de gamle stuer. Der var et sangkor fra Ørnhøj, sangkor måtte 
vi ikke kalde dem, sagde de, for det var helt privat, det mødtes engang i mellem og sang alle de sange fra 
højskolesangbogen de havde lyst til. 
Denne søndag var det Jeppe Åkjær sange, - de fleste af dem. Vi begyndte med ”Nu er det længe siden” altså en 
gammel sang, hvor vi ældre kan huske, hvordan man fik avlen i hus, som Åkjær har beskrevet det. Men ”Havet 
omkring Danmark”, ”Jylland mellem tvende have” og mange - mange flere blev sunget. Vi fik kaffe lavet på den 
”gamle Madam Blå”, hvortil var hjemmebag, boller, kringle, æbletærte, lagkage, småkager og til sidst æbleskiver. 

Dernæst fortalte en gammel dame, som nok har været nabo til Abeline om forholdene på klitten for 60-70 år siden. 
Da var naboerne og posten deres faste holdepunkt, mange af mændene var jo på havet eller fjorden for at  
fiske.  
Det var dengang--- Men vent – der kommer mere – på vejen hjem kørte vi ind til fritids- og forbrugermesse i Nr. 
Nebel, det var sidst på eftermiddagen, så det var nær på lukketid – men vi nåede da at se alle de gode tilbud med alt 
mellem himmel og jord. Ejendomsmæglere, banker, skoler el-selskaber, butikker med beklædning, fritidstøj, sko, 
politiske partier i alle afskygninger, jeg har nok glemt noget, men det blev en hurtig gennemgang. ”Har du penge, så 
kan du få, har du ingen, så må du gå” – nej i dag kan man godt købe uden penge, (for et stykke tid). 
Så hjem og læse avisen, bl.a. var der et interview med ”Bonderøven” Frank Eriksen, hvor han havde besøg af 
naboerne, som hjalp ham med høsten og fik avlen sat i hæs på stakkefod, - nabohjælp - lig med naboerne på klitten 
Det var blevet aften og TV-tid, på TV Syd var der et indslag fra Horsens kommune, hvor man prøvekørte robotter på 
institutioner og i hjemmene, hvor beboerne havde behov for hjælp.  
En robot til støvsugning – en robot til at spise med – eller made én med, en robot til at huske, hvor man havde stillet 
sin medicin sidst. – UHA –  
Efter dette tankefulde eksperiment zappe over på en anden kanal ”Luksusfælden”, hvor folk med en meget - meget 
dårlig økonomi får hjælp af nogle kloge hoveder, men det var en genudsendelse. Så sparede TV lidt!! – Men et godt 
eksempel på, når man køber uden penge.  
Så videre til TV News, men det samme, som vi har set og hørt så mange gange. Politik, terror, oversvømmelser og 
afsløring af fortrolige dokumenter både herhjemme og i udlandet. Men ”hov” pludselig noget om Thyra Frank fra 
plejehjemmet ”Lotte”, forslag til en formand for en ældre kommission, (det var da et godt emne), men hendes 
tanker er da ”Livsglæde – trivsel” på plejehjem, hvordan kan det forenes med robotverdenen i Horsens??? 

Efter alt dette på en søndag, er bedstemor træt i hovedet, rykker stikket ud, finder strikketøjet frem. 

                   ………..        2 ret 2 vrang – kobler hjernen fra – 2 ret 2 vrang – 2 ret 2 vrang         ………. 

NB – en del ting og emner er allerede blevet forandret og ser anderledes ud, end da jeg skrev dette. 

  

 


