
Kære Anders og Stina,

Åbenbart er jeg altid i gang med et større husarbejde, når jeres første
feriehilsen tørner ind i indbakken - og så er der jo en kærkommen lejliged til
at holde pause! Sidste sommer sad jeg i en tom stue på en stol omgivet af
maling, pensler og rødvin og læste om første del af jeres tur, og nu sidder jeg
begravet oppe på Idas værelse (uden rødvin) og undrer mig over hvor mange
mærkelige ting og sager en 9-årig kan få samlet sammen. Hun er ikke hjemme, men
hvis hun var er jeg sikker på at hun kunne fortælle en historie om hver enkelt
lille stykke papir, sten, perle and you name it!

Vi er jo som I ved på vej til Pasadena og jeg er i gang med at rydde nogle af
vores rum, så evt. lejere kan rykke ind. Det er ikke lykkedes os at få lejet
huset ud endnu, hvilket stresser os lidt, men vi håber fortsat.

Det lyder som om I har fået en rigtig god start på sejlturen. Jeres beskrivelse
af Utklippan er meget stemningsfyldt - man får jo helt lyst til at tage på
ferie i sejlbåden, og hvis I har lige så godt vejr som vi har, så er jeg lige
ved at tro at båden er det optimale sted at være.

Bortset fra det med udlejning (og nedpakning) af huset er vi ellers ved at være
klar til at stikke mod vest. Det er altid med stor forventning og glæde vi
tager afsted men også blandet op med en vis portion vemod - især når man siger
farvel til gode kolleger der går på sommerferie og ved at nu ses vi altså først
igen efter næste sommerferie. Men der er jo heldigvis altid e-mails, så verden
er blevet lille og jeg håber I holder mig opdateret om tingenes gang på RUC det
næste årstid.

Ja, det var ikke meget jeg havde at berette fra sommerlandet i Gl. Holte, og nu
må jeg nok hellere vende tilbage til Idas værelse.

Jeg glæder mig til at høre næste beretning fra jeres sejltur.

God vind og sol
De kærligste hilsner fra
Tinne

Quoting Anders Madsen <am@ruc.dk>:

> Kære venner!
>
>  /Utklippan, lørdag den 1.juli./
>
>
> Utklippan, lyder det ikke langt ude, øde og forblæst.
>
> Nogle af jer husker det vel fra vejrmeldingerne i radioen i gamle dage.
>
> Her bor heller ingen året rundt. Alligevel var vi mange  på de varmer
> klipper for at nyde solnedgangen.
>
> Her er nemlig indrettet en havn midt i havet, syd for Karlskrona, og den
> er blevet noget af et hit. I vores sejlerhåndbog, bare 15 år gammel står
> der da også at den kun skal bruges som nødhavn.
>
> Men, ok hvor forandret, nu ligger vi altså en snes både. Vi går på
> klipperne med vores kaffekurv og nyder fuglelivet, masser af skræppende
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> måger, der skal tage sig af deres store dunede kluntede pubertetsunger.
> Et svensk par ved siden af os gør opmærksom på nogle fantastiske flyvere
> (som vi troede var strandskader). Men vi kan godt ved nærmere eftersyn
> se at de mangler det røde næb og fløjter på en anden måde.
>
> Tordmule hedder den, altså på svensk, og vi er lige kloge.
>
> Indtil vi kommer tilbage til båden og kan gå på internettet og
> konstatere at både alk og tordmule på latin hedder alca torda, ja så er
> de latinske betegnelser jo praktiske. Du kan fløjte til den og så kommer
> den og slår et slag omkring dig!
>
>
>
> Studsede I ikke over det med internettet?
>
> Der er faktisk trådløs opkobling inkluderet som en del af havneservicen
> her. Der kan man bare se, og det er derfor at vi kan sende sommermail
> uden bekymringer. Og læse nyheder hjemmefra og fra hele verden. Så
> fornemmer at verden forandres.
>
>
>
> Det der internet kunne man vist ikke på Christiansø, som hylder det
> traditionelle, dvs levende musik og alkohol og  utroligt velbevaret
> natur og bygninger.
>
> Det er jo også en øde ø midt i havet, dog med 100 faste indbyggere. Hvad
> de lever af spekulerede vi lidt over, udover alkoholen, som vi jo på
> mange måder kunne konstatere. De kan vist ikke alle leve af at producere
> Christiansøsild.
>
> Men øen var absolut et besøg værd.
>
> Vi syntes at det var på tide at gøre det, og vejret var lige til det.
> Mange har berømmet øerne, der er nemlig et par stykker, men vi har nok
> altid regnet det for lidt opreklameret. Men der tog vi fejl. Vi blev der
> faktisk et døgn ekstra, dasede spiste på Gæstgiveriet badede i havet og
> nød at det er sommer og ferie. Altså topkarakter, hvad den så lige er
> lige nu.
>
>
> Inden de øde øer tog vi lige Dragør med pariserbøf og pilsner på
> molerestauranten og den sydskånske Kåseberga med den berømte skibsætning
> (a la Stonehenge) Ales Stenar, som vi også skyldigst så, thi så har vi
> jo gjort det. Efter at have sejlet forbi så mange gange. Den kan også
> skimtes fra havet. Den holdes pænt af græssende køer.
>
>
> Nå men hvis der er on-line-internet på Utklippan, så er der det vel på
> hvert eneste skær, og derfor vil der følge flere sommermails.
>
>
> De kærligste hilsner fra
>
> Anders og Stina.
>
>
>



>
>
>

-- 
Tinne Hoff Kjeldsen
Associate Professor of Mathematics
IMFUFA
Roskilde University
P.O Box 260
DK-4000 Roskilde
Denmark

(+45) 4674 2194
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I dette nummer
- Institutreformen på www.ruc.dk
- Leder af International Afdeling tiltræder 1. september
- Personaleuddannelsesudvalget tilbyder ....
- Nyhedsbrevet holder ferie

[ English version | Om nyhedsbrevet ] 
Institutreformen på www.ruc.dk [ menu ] 
I de næste måneder vil relevant information om institutreformen offentliggøres på RUC's 
hjemmeside under Interne sider: http://www.ruc.dk/ruc/internesider/institutreform/
Leder af International Afdeling [ menu ] 
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tiltræder 1. september
Pr. 1 september tiltræder Marianne Aarø-Hansen som leder af International Afdeling. Marianne 
Aarø-Hansen kommer fra en stilling som leder af det internationale sekretariat på Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), hvor hun gennem de seneste ni år har arbejdet med 
internationalisering af de videregående uddannelser.
Personaleuddannelsesudvalget tilbyder .... [ menu ] 
Kursus i Konflikthåndtering og Samarbejde - torsdag den 14. september 2006 fra kl. 9.00 - 12.00.

Mere om indhold og tilmelding kan ses på
http://www.ruc.dk/ansaettelse/uddannelse/Kurser_og_foredrag_m.m./
Nyhedsbrevet holder ferie [ menu ] 
Nyhedsbrevet holder ferie i uge 28 og udkommer derfor først næste gang den 21. juli.

Med venlig hilsen
Hanne Preisler
Kommunikationschef
Om nyhedsbrevet 
Nyhedsbrevet udkommer hver fredag. Følg løbende med i de interne nyheder og se arkivet af 
tidligere nyheder på http://www.ruc.dk/campus-it/nyheder/news. Nyheder kan indsendes fra 
følgende adresse: https://www.mail.ruc.dk/news/news.php Deadline for meddelelser er torsdag kl. 
15.30

Internal news Roskilde University

No. 26 - 07/07 2006
In this newsletter
- The organisational reform on www.ruc.dk
- The head of the International Office takes up office on September 1st.
- Personnel education committee offers ....
- The newsletter takes a holiday

[ Danish version | Newsletter info ] 
The organisational reform on www.ruc.dk [ menu ] 
Over the coming months, relevant information about the organisational reform will be published on 
RU's homepage under Internal pages: http://www.ruc.dk/ruc_en/internal/reform/
The head of the International Office 

takes up office on September 1st.
[ menu ] 

On September 1st, Marianne Aarø-Hansen will take office as the head of the International Office. 
Marianne Aarø-Hansen comes from a position as head of the international secretariat at The Royal 
Veterinary and Agricultural University, Denmark, where she has worked for the last nine years with
internationalisation of the further education programmes.
Personnel education committee offers .... [ menu ] 
A course in Conflict Management and Co-operation - Thursday, September 14th, 2006 from 9 am 
until noon.

For further information about the course and for registration, see here:

imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_en
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_en
http://www.ruc.dk/ruc_en/internal/reform/
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_en
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#info_en
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_da
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#8
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#7
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#6
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#5
https://www.mail.ruc.dk/news/news.php
http://www.ruc.dk/campus-it/nyheder/news
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_da
http://www.ruc.dk/ansaettelse/uddannelse/Kurser_og_foredrag_m.m./
imap://am@ruc.dk:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1395996#menu_da


http://www.ruc.dk/ansaettelse/uddannelse/Kurser_og_foredrag_m.m./
The newsletter takes a holiday [ menu ] 
The newsletter will be on holidays in week 28 and will therefore be published next time on July 
21st.

Kind regards,
Hanne Preisler
Head of Communication
Newsletter info 
This newsletter is published every Friday. Keep track of the internal news and see earlier news at 
http://www.ruc.dk/campus-it_en/news/news_en News can be added from the following address: 
https://www.mail.ruc.dk/news/news_en.php. Deadline for announcements is Thursday, 15:30 PM.

Hej Anders og Stina
Jeg er meget glad for at modtage en mail fra jer. P å en eller anden måde
føler jeg  at jeg er i familie med jer. Det gør at jeg har brug for jer en
gang imellem, Ca 30 gange om året. De 28 - 29 gange klarer jeg den alene men
denne gang har jeg et problem. Mit næstyngste barn Mads vil gerne til Jazz
festival i København og det vil jeg også gerne. Kender du nogle mennesker vi
kan bo hos? For familieskabets skyld vil jeg gerne have hurtigt svar. Inden
vi tager af sted vil jeg ringe til Jakob, moster Edith  Og så kender jeg
ikke ret mange flere af min familie. Udover Gitte 
. Denne mail er udelukkende tænkt som et tilbud fra mig som et til bud om at
vi kan opleve os som et bror til bror relation. Jeg ved godt at jeg for
mange år siden mistede retten til at bruge familieforbindelsen til at have
ret til ønske noget. Men mine børn tror stadigt at jeg har en familie i
Københavnsområdet Og lad så dette være slutningen på et sidste
hjerteskærende råb fra en bror. Kærlig hilsen Jens

-----OprinFra: Anders Madsen [mailto:am@ruc.dk] 
Sendt: 2. juli 2006 08:54
Til: Anders Madsen
Emne: Sommerhilsen nr 1 fra Anders og Stina!

Kære venner!

 /Utklippan, lørdag den 1.juli./

 
Utklippan, lyder det ikke langt ude, øde og forblæst.

Nogle af jer husker det vel fra vejrmeldingerne i radioen i gamle dage.

Her bor heller ingen året rundt. Alligevel var vi mange  på de varmer 
klipper for at nyde solnedgangen.

Her er nemlig indrettet en havn midt i havet, syd for Karlskrona, og den 
er blevet noget af et hit. I vores sejlerhåndbog, bare 15 år gammel står 
der da også at den kun skal bruges som nødhavn.

Men, ok hvor forandret, nu ligger vi altså en snes både. Vi går på 
klipperne med vores kaffekurv og nyder fuglelivet, masser af skræppende 
måger, der skal tage sig af deres store dunede kluntede pubertetsunger. 
Et svensk par ved siden af os gør opmærksom på nogle fantastiske flyvere 
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(som vi troede var strandskader). Men vi kan godt ved nærmere eftersyn 
se at de mangler det røde næb og fløjter på en anden måde.

Tordmule hedder den, altså på svensk, og vi er lige kloge.

Indtil vi kommer tilbage til båden og kan gå på internettet og 
konstatere at både alk og tordmule på latin hedder alca torda, ja så er 
de latinske betegnelser jo praktiske. Du kan fløjte til den og så kommer 
den og slår et slag omkring dig!

 

Studsede I ikke over det med internettet?

Der er faktisk trådløs opkobling inkluderet som en del af havneservicen 
her. Der kan man bare se, og det er derfor at vi kan sende sommermail 
uden bekymringer. Og læse nyheder hjemmefra og fra hele verden. Så 
fornemmer at verden forandres.

 

Det der internet kunne man vist ikke på Christiansø, som hylder det 
traditionelle, dvs levende musik og alkohol og  utroligt velbevaret 
natur og bygninger.

Det er jo også en øde ø midt i havet, dog med 100 faste indbyggere. Hvad 
de lever af spekulerede vi lidt over, udover alkoholen, som vi jo på 
mange måder kunne konstatere. De kan vist ikke alle leve af at producere 
Christiansøsild.

Men øen var absolut et besøg værd.

Vi syntes at det var på tide at gøre det, og vejret var lige til det. 
Mange har berømmet øerne, der er nemlig et par stykker, men vi har nok 
altid regnet det for lidt opreklameret. Men der tog vi fejl. Vi blev der 
faktisk et døgn ekstra, dasede spiste på Gæstgiveriet badede i havet og 
nød at det er sommer og ferie. Altså topkarakter, hvad den så lige er 
lige nu.

 
Inden de øde øer tog vi lige Dragør med pariserbøf og pilsner på 
molerestauranten og den sydskånske Kåseberga med den berømte skibsætning 
(a la Stonehenge) Ales Stenar, som vi også skyldigst så, thi så har vi 
jo gjort det. Efter at have sejlet forbi så mange gange. Den kan også 
skimtes fra havet. Den holdes pænt af græssende køer.

 
Nå men hvis der er on-line-internet på Utklippan, så er der det vel på 
hvert eneste skær, og derfor vil der følge flere sommermails.

 
De kærligste hilsner fra

Anders og Stina.

 

 



Hej Stina og Anders
 
Så er jeg hjemme igen efter en fantastisk,støvet, først regnfuld så varm Roskildefestival... 
 
Festivallen havde et tæt pakket program af både kunst, musik og digt-oplæsning, så der var en 
masse at tage sig til! 
 
Det var en støvet oplevelse og både Morten og jeg fik lidt vrøvl med slimhinderne, dog mest 
Morten, som fik den samme bakterie som sidste år, igen i år. Vi læste da også i Festivalavisen at de 
mange støvskyer af urindampe, forårsagede irriterede slimhinder, men det var vist også det eneste 
problem, for musikken var god og solen skinnede. Vi fik hilst på Helle som arbejdede i en bar 
sammen med en veninde og oplevet en masse ting, bla. var der i år, som noget nyt, en badesø, hvor 
vi badede hver dag, fantastisk i den varme, og så fik jeg mødt en masse af Mortens efterskole 
venner, som vi boede i lejer med.
 
Nu er jeg tilbage på Amager og programmet har stået på tøjvask i dag og rengøring! Jeg
tror ikke der er blevet gjort rent i en måned. Ringer til Trine en af dagene og spørger om hun vil 
komme herud og hjælpe mig med at køre skidt og ragelse på lossepladsen og pakke nogle ting i 
flyttekasser... Overvejer dog at tage den rigtige tørn når jeg kommer hjem d. 23/7. 
 
- Dessuden har jeg ringet til Cybercity og sagt abbonomentet op, det bliver fra d. 17/8. 
 
- Har også skrevet en mail til Egmont, for at høre nærmere omkring hvornår det er mest sandsynligt 
at jeg kan flytte ind, hvis de kan sige noget om det på nuværende tidspunkt... Om ikke andet kan 
de se at jeg stadig er interesseret... 
 
Vil forresten lige høre om I fandt mit sejltøj i skabet og tog det med i båden? Glemte helt at minde 
jeg om det til Sankt Hans... Håber ellers I har det godt, jeg har allerede London og Stockholm i 
hovedet, skal dog lige falde ned efter Festivallen, fik nemlig ikke sovet så meget, som sagt var der 
meget at opleve...
 
Skriv endelig tilbage fra der hvor I ligger til skærs, utroligt at der er trådløst internet på en lille 
klippeø i Sverige, fatter det ikke?
 
Sommer hilsner fra Gittefritte :)
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