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Ingenting at skrive om, her i sommer – og ferietiden, lyder det jo tit fra journalister og aviser. 

Jeg ser da frem til, at senest om et år skal vi have folketingsvalg, så får vi da luftet politikernes vasketøj endnu 

engang, efterhånden går man jo mere efter personen end politikken, der bliver ført.  

Så kan pressen ikke godt begynde at rode i det nu? 

I de seneste uger er jeg blevet ringet op af flere medier. Så var det Jyllandsposten, om jeg ikke ville tegne et billigt 

abonnement, for tiden lavede de salgsfremstød herude vestpå.  - Nej tak – var mit svar.  

Så var det et forsikringsselskab som ville tilbyde billig forsikring, de havde en mand ude i området, som gerne ville 

komme for at se mine forsikringer igennem. - Nej tak – jeg er tilfreds med det selskab jeg har. 

Herefter har der været en bogklub, der ringede, havde et knaldgodt tilbud, den første bog var gratis, de efterføl-

gende bøger ville være billigere når man var medlem. Om jeg ikke læste bøger? Jo, det gør jeg men – Nej tak – jeg 

låner i bogbussen eller bytter med andre.  

Jydske Vestkysten har også ringet, om jeg ikke ville tegne et abonnement, - Nej tak – jeg holder avisen sammen med 

min nabo, det kunne de godtage uden flere indvendinger. 

Der er et firma mere der har ringet, men jeg kan ikke huske, hvor det var fra, (det ærgrer mig), men de spurgte bl.a. 

om den ældste i husstanden var over 65 år – Ja, det var hun – så havde de ikke flere spørgsmål. (Jeg var nok for 

gammel).  

Men nu går jeg bare og venter på, ”Se og Hør” skal ringe, endnu har de nok ikke opdaget, jeg har været på en uges 

sommerferie i Bulgarien lige ud til Sortehavet – Alt betalt af staten.  God sensommer! 

NB: (jeg har sparet sammen i flere måneder af min pension). 

  

  

 


