
ÅRET 2014   August 2014 
Nu nærmer tiden sig, hvor jeg bliver sat af samfundet, da jeg ikke kan - og vil maile med kommunen. Hvad skal jeg 
bruge det til? Jeg mener ikke, jeg har noget udestående med dem. Jeg skal ikke have børnepenge, skal ikke have 
institutionsplads, måske til plejehjemmet, men da er jeg nok så dement, jeg ikke kan finde ud af det alligevel, heller 
ikke noget med enkebidrag, hjælp som husejer kan jeg nok ikke få, men må betale de ting, som kommunen pålægger 
mig.  
Der bliver et hyr, den dag kørekort og pas skal fornyes, så må politiet hjælpe mig, de har da erfaringerne fra nogle af 
dem, der kommer til landet uden nogen af delene (det gik nemmere end jeg havde troet). Mon analfabeter kan maile 
– Nå, det var et sidespring... –  
Sidste år i Ældre Sagen havde vi en foredragsholder Flemming Rishøj, Esbjerg, der fortalte om Sprogø ”De uartige 
kvinders ø”, hvortil mange piger blev sendt hen, fordi man mente ”de passede ikke helt ind i samfundet”.  
Pigehjemmet fungerede fra 1923-1961. Hjemmet er nu lukket, men kan måske genåbnes.  
Nogle af mine gode venner ”joker” med, jeg bliver sendt til ”Sprogø”, et sted for gamle damer, der ikke vil følge 
landets love og paragraffer.   ….Vi må se, hvad der sker.  
Jeg vil ikke påduttes alt det nye teknologi, før jeg selv er færdig til det.  
Jeg vil stille et eksempel op, hvordan jeg føler mig med det. Hvis alle der sidder i regering, kommune eller andre 
kontorer pludselig fik at vide, at efter 2017 skal alle kunne strikke en strømpe, hækle en grydelap, slagte en høne og 
gøre den grydeklar eller håndskrive en ansøgning, udfylde et giroindbetalingskort uden hjælp af computeren, mon 
det ikke ville give panderynker hos nogle, måske mest dem under 40 år.      
Mange ville svare, hvad skal vi bruge det til? Men får så beskeden ”I skal på kursus”.  
Jeg er ikke træt af samfundet i almindelighed, men føler samfundet er træt af mig. 

Nu ikke mere brok - men over til lidt mere optimisme.  

  

 


