Marte Huke (8-9)

1983

Vinter
Torsdag 6. januar
Var trøtt da jeg steg opp og skole dagen syns jeg var den lengste jeg
hadde opplevd og Bussen måtte jeg også ta. Når jeg kom Hjem las
jeg til det ble Mørkt og jeg jorde ikke stort Mer den dagen det var
Regn og det blåste Kraftig
Søndag 23. januar
Jeg og Kirsti gikk til Ingun i dag vi hentet henne vi gikk på skøyter
også skulle vi til igjen. Men Kirsti vill ikke gi i fra seg sparken også
satte jeg satte meg på sparken og skulle ha av meg skøytene. Men
Kirsti dyttet meg i søla vi kranglet nesten 1 time da måtte Ingun
hjem hun kom igjen Senere
Mandag 24. januar
vi steg opp kl. 9,30. spiste frokost og ikke ut dro på butikken Ingun
kom hjem vi dro til henne og gikk på skøyter vi hadde det morsomt
men vi måtte hjem og spise middag Mamma dro på teater- øving
jeg las i en bok som het Lassie på eventyr den er så trist at jeg gråter
nesten bare jeg ser på den.
Onsdag 26. januar
var til Bjørg i dag hadde med skøyter men isen hadde tint da vi
kom hjem visste vi ingen- ting vi rente oss i bakkene og hadde det
veldig morsomt og vi laget hopp (for rompe- brett) og da skedde
det vi skulle ta en snarvei hjem så hørte jeg og Ingun noen skrik
og plasking Kirsti hadde rent seg nedi et vann hull jeg og Ingun
måtte dra henne opp tenk om hun hadde druknet. og i dag var vi i
bursdags- selskap til Kulbrandstad.



Lørdag 5. februar
Lå til 9,00 og badet og spiste frokost bare 1 brødskive dro til Ingun
på ski og det var den verste stormen jeg hadde opplevd på Ler og vi
gikk inn så en film og tegnet og gikk ut det stille nå og vi gikk på
ski i 4 timer og da jeg kom hjem var jeg så trøtt og sliten at jeg ikke
kunne beskrive det
Søndag 13. februar
I dag vekket jeg Kirsti og vi ga mamma morsgave To kort en glassskål kortene hadde vi laget selv og jeg hadde kjøpt glass- skålen for kr
9, 30. jeg så på skøyteVM og Rolf- falkLarssen ble Verdens- mester.
jeg og mamma dro på kino Kirsti var dårlig og måtte bli Hjemme
men filmen hette Lassies sønn sønnen hette Laddie for en trist og
god film. pent vær
Fredag 4. mars
Vi lå en stund også gikk vi opp og kledde på oss etter en stund vi
spiste frokost også kom Ingun og vi var inne og vi så to TV program
og gikk ut og vi dro til Ingun og gikk på skøyter vi ble lei det
og begynte og hakke sund isen for å hjelpe våren. mamma var til
tannlegen. pent og mildt vær
Onsdag 9. mars
Hipp hipp hurra i dag er jeg 9 årjeg våknet i 7 tida og jeg fikk støvler
av mamma pappa og Kirsti og veske av bestefar og 20 KR av Bitte og
Trygve og 10 kr av Hjørdis og Ny klokkerem AV Kirsti i 10,00 tida
dro jeg og Kirsti til Ingun og vi laget en hel lekeby i snøen tre snøhus
to murer og to stier. senere dro jeg på håndballTrening Det vaR litt
regn og Tåke og det snødde litt også.
11. mars
I dag var jeg på skolen en kjedelig dag forresten jeg lengtet bare hjem
til å bygge på lekebyen og jeg skulle på kultur kveld kl 17,00, jeg
tok bussen hjem og jeg bygde ikke på byen allikevel. Ingun var med
på kulturkveld og Lundamo musikkorps Trøndertrall og koret og
Gaudal teaterlag var der og mye mer var dær og jeg vantentwistpose.
pent vær.



21. mars
I dag lå jeg en stund også gikk jeg ned og spiste frokost og kledde
på meg. og senere sloss jeg og Kirsti så jeg, Kirsti og Mamma gråt
så stakk jeg av og Kirsti og mamma gikk på ski da kom jeg fram og
gikk på ski jeg også så kom I og vi hadde det morsomt så gikk vi
inn til Ingun så gikk gikk vi ut igjen senere ble vi med mamma på
vollyball. pentvær.
26. mars
Våknet i 9,00 tida og sto opp kledde på meg og spiste frokost så kom
Ingun og vi hoppet tau så dro vi til Ingun og klinket med klinkekuler så plukket vi gåsunger og dro til meg men vi skulle gå på ski og
det hadde ikke Ingun lyst til så hun gikk hjem senere kom Ragnhild
Aune og passet oss. Pent vær.
30. mars
I dag steg jeg opp, og spiste og jeg og Kirsti slåss ved bordet som
bare det. senere etter at jeg hadde kledd på meg dro vi på ski- tur
helt opp i fjellet og det var morsomt men det blåste kraftig og da vi
skulle hjem datt pappa og skamsloseg på en muskel i hoften. pent
vær. vind

Vår
24. april
I dag så våknet jeg i 9.30- tida og så steg jeg opp og kledde på meg.
Frokost spiste vi når alle sammen var våken. I dag er det den deiligste
dagen i året. I dag fant vi kvit- veis og brente fynn. Ole Andre kom
og vi gikk i bare nylonbluser og All krokusen sprang ut og pappa og
mamma gjorde ferdig alt hagearbeidet. Pent vær.



Sommer
16. juni
I dag vekket mamma meg kl ? og steg opp og kledde på meg og
spiste frokost og dro på skolen. I dag hadde vi avslutning i vår klasse
(klasse 2) jeg spilte i et kylling skuespill og Fru furu forteller og det
var morsomt NESTEN alle foreldrene kom. I dag kom bestefar det
var bra han kom en tur. Pent vær regn på morgenkvisten
83 Martnan
23. juni
I dag vekket mamma meg kl.900 og jeg steg opp kledde på meg og
spiste og dro til byen i byen fikk jeg en henge ape et armbånd et
hårbånd med strenger på toppen og der satt det 2 stjerner og en pute
med vann i som gikk inn i seg selv og pølse med brød og ketshup. i
byen traff jeg Randi og Hanne Evjen og moren deres. Regn vær. Og
først (det har jeg glemt og fortelle) kjøpte vi lommeur i bursdagsgve
til pappa.
Pappas bursdag
24 juni
I dag våknet jeg av at Ola Solberg begjynte og grave utenfoor huset
og det stanket eksos på rommet (du skjønner vel at vi skal bygge på
huset!) når jeg hadde spist frokost dro jeg til Ingun og vi hørte Georgs
magiske medisin på radioen Spilte kort og Mye Mer. senere på dagen
kom pappa hjem og fra oss fikk han: 2 bukketter mark blomster og et
lommeur fra bestefar: en skjorte og de som jobber på 4H kontoret 1
skjorts 1 Tskjorte og en skjermhatt. og i dag ble vi nesten ferdig med
hytta for Kjell hjelpte oss pent vær litt Regn.
28. juni
I dag våknet jeg kl: 1015 og steg opp og kledde på meg spiste et stort
stykke bløtkake og gikk ut i stuen for og spille piano så satte jeg meg
til og lese så kom Ingun og mamma dro på butikken og vi spilte kort
imens og da vi skulle spise middag ble jeg sur og gikk og la meg helt
til mamma kom og trøstet meg. så kom Ola Solberg og Eva Irene
kom og senere ble jeg med Ingun hjem. Regn vær.



Høst
14. september
I dag våknet jeg klokken 9,35 og steg opp kl 10,35 og steg opp Kirsti
gråt fordi Rasmus var halvdød av sult og du må tro vi gjødde henne
med av det hun likte best og vi skiftet på buret til Rasmus også. så
er Asti løpsk og plutselig var hun borte og jeg måtte på hundeleting
og først dro jeg på slåen jeg tenkte at hun var hos Cato Asti var der
ikke med Elin ig Toleif var der og jeg hentet Kirsti og vi lekte oss på
saga. Regnvær
27. september
I dag vekket mamma meg i 7 tida og kledde på meg spiste og pusset
tenner og vasket meg og så dro vi på solen og i svømminga svømte
jeg 16 ganger uten Stopp på tvers over bassenget. og i dag ringte
vi fra skolen Heidi og jeg og jeg spurte om å få bli med til henne
og det fikk jeg vi dro på Kino og så E. T. og det var en trist og
spennende film. etter på dro jeg på ungdumskolen og ventet på
mamma for hun var på sangøvelse vi kom hjem kl 22,30 Regnvær.
første dag en med litt snø (det gjelder bare her omkring)
29. september
I dag vekket mamma meg i 8 tida og jeg steg oppog kledde på meg
og spiste og pusset tennene og vasket meg og dro på skolen og i dag
i siste timen var Ellinor så sint som jeg aldri har sett henne før og
jeg tenkte snakk ut all sinnen og bli ferdig med det. og i dag skoftet
Ingun handball- treninga og vi dro på svømming og da jeg kom
hjem var Ole Andre her. Regnvær.
18. oktober
I dag vekket mamma meg i 7 tida og jeg sa få ligge i 5 minutt til ja
vel sa mamma og tror du ike jeg sovnet av igjen så mamma måttet
vekke meg igjen og sa steg jeg oppkledde på meg osv… så dro jeg
på skolen og i dag var det i et friminutt en padde i lysgrava jeg gråt
nesten fordi noen kastet en ball påden. etter kolen ble Elin med meg
hjem og etter at jeg hadde fulgt henne kom Eva Irene. og snart dro
vi på handballtrening. Regnvær.



Vinter
1. desember
I dag så da jeg våknet viste jeg ikke om det var dag eller natt og var
temmelig forvirret jeg VISSTE ikke om det var Torsdag elle Fredag
men dag var det og Torsdag steg opp åpnet kalender,n. så dro jeg på
skolen da jeg kom hjem dro jeg på spilling og fikk nytt hefte nå har
jeg 5 hefter samme vær som i går.
18. desember
I dag våknet jeg kl ? og steg opp så kledde jeg på meg spiste Ingun
ringte og hun spurte om jeg kunne komme jeg sa ja Kirsti kom
og ødela for hun skulle apsolutt være meg jeg gråt og skrek at hun
fikk ikke være med og skrek at hun var en egoist og gledesdreper
skrekkøgle, og sa at jeg ikke klarte og leve med henne og jeg ville
bare dø. Jeg ringte og sa til Ingun jeg kan ikke komme. Kirsti ville
Ingun snakke med derfor ble Kirsti så sint at hun kastet røret ifra
seg (og Ingun la på) Slik har hun ødelagt før også om kvelden ble
mamma og jeg venner igjen og vi gikk en tur til veien og opp igjen.
13 kuldegrader.
19. desember
I dag så vekket mamma meg i 7- tida så steg jeg opp og kledde på
meg dro på skolen og der (i 1. timen) så fikk jeg vondt i magen og det
var det vondesteste jeg har kjent og vondt i bakhodet og var blek som
et lik (sa mamma i vertfall) og klarte ikke å be fadervår for jeg klarte
ikke å stå på bena å jeg så ingenting Ellinor hentet mamma og jeg
matte kaste opp men klarte det ikke.jeg hadde sovet bare 5 timer den
natten så Jeg holdt nemlig på å besvime. Kaldt som bare det (Men
ikke snø) PS jeg overdrev ikke noe som helst.
24. desember
I dag så våknet jeg i 9 tida og steg opp spiste dro til onkel Jomar
& co. hentet pappa gjorde vi ikke for han var til onkel fra før. Så
dro vi på butikken. Om Kvelden hadde vi først Rømmegrøt og
etter på Lutefisk (men det ville jeg ikke ha) og I julegavene fikk
jeg: en lommelykt en kasett av Duane Loken, et mikroskopsett, en
vest 2 bøker, et sjal og en kassettspiller med Radio fikk jeg sammen
med Kirsti et par polvotter et par hansker en liten pyntesokk og et
julehefte en såpekopp med såpe i. Passelig kaldt.
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Det regnet.Var pent vær. var varmt Mildt Men Masse Vind det var fint vær
Med Mye Vind det var Regn og det blåste Kraftig jeg gjorde ikke stort Mer
den dagen for den var så kort Været var fint tåke på kvelden det var fint vær
Været hvar pent det snødde også i dag jeg hadde ikke gått på ski på 12 dager
for det hadde vært sånt vær bare regn og snø så jeg og Ingun gikk 2 km i
dag. når jeg kom hjem da fikk jeg høre at om fredag da skulle jeg i bassenget
og den strenge læreren GRRRRR. det var Grøsskaldt i dag. det var pent
vær pent vær. pent vær. pent vær mildt vær og solskinn Mildt vær. Mildt
vær. det var minst en halv meter snø vi laget snø lykt med pappa men Asti
tråkket den sund. så gikk vi inn og spiste middag og lekte oss inne til Barne
TV og Mildt vær. Regn og snøvær Mildt vær. pent vær skare samme vær
som i går pent vær. pent vær. skare. vind og skare mildt vær pent vær skare
og vind pent vær. det fineste skiføret jeg kan huske kjempe- fint vær skare.
pent vær. vi dro til Ingun og gikk på skøyter vi ble lei det og begynte og
hakke sund isen for å hjelpe våren. mamma var til tannlegen. pent og mildt
vær pent vær snø og mildt. det var pent vær og masse snø. pent vær det
snødde mye Pent vær mildt. Det vaR litt regn og Tåke og det snødde litt
også.Pent vær. pent vær. pent vær og masse regn. pent vær samme vær som
i går. Pent vær pent vær og litt regn. regn og pent vær. pent vær. pent vær.
pentvær. pent vær vind. pent vær og regn etter 15,00 tida.pent vær. Pent
vær. gjett om det var gøy vi stekte pølser og brødskivene også og vi rente
oss på ski. de voksne ble med i en slalomløype og vi ble hos Ole Andre hele
kvelden etter at vi kom hjem. strålende solskinn pent vær. pent vær. jeg og
Kirsti slåss ved bordet som bare det. senere etter at jeg hadde kledd på meg
dro vi på ski- tur helt opp i fjellet og det var morsomt men det blåste kraftig
og da vi skulle hjem datt pappa og skamsloseg på en muskel i hoften. pent
vær. vind Vindstille nesten ikke sol pent vær snø på morgenen pent vær.
pent vær. vi tok ut syklene og syklet og vi hoppet tau og lekte oss til kl
19,30. Pent vær litt regn. pent vær som bare det. pent vær vind på ettermiddagen . pent vær vind. Regnvær Regnvær tåke regn vær. pent vær. pent vær
pent vær. regnvær. pent vær. Pent vær vind Pent vær pent vær pent vær pent
vær vind. regnvær. Regnvær I dag er det den deiligste dagen i året. I dag fant
vi kvit- veis og brente fynn. Ole- Andre kom og vi gikk i bare nylonbluser
og All krokusen sprang ut og pappa og mamma gjorde ferdig alt hagearbeidet. Pent vær. pent vær. Regn vær opp holdsvær på ettermiddagen. Pent vær



Pent vær. Regnvær. Pent vær. MEN Litt REGN. Pent vær. Pent vær. Pent
vær og senere skulle Kirsti til Ingun men senere kom pappa og sa at Kirsti
hadde satt seg fast i sykkelen og blitt sittende ca 1 time til pappa kom. Pent
vær Pent vær men litt vind leste syklet og tok oss en tur i skogen og senere
kom Ingun og vi gikk i skogen igjen og vi fann 3 store buketter skogSTJERNE. senere dro jeg til Ingun og vi hadde det morsomt. Pent vær.
Pent vær.Vi lekte hull i hatten Jemsel og bedminton. senere ble Elin med til
oss hjem Pent vær vind. Pent vær vind. Pent vær.senere gikk vi til sjøen og
gikk til en jente som hette Anne Lise og vi fanget fisk i en liten dam. og vi
fann to (det ene ble knust) fugle- egg og vi så en blåorm med svarte sikk
sakk striper på. Pent vær. pent vær. Pent vær regn etter at vi hadde kommet
hjem. Ingun kom lekte vi med ball og været var Pent. Pent vær. (i dag fikk
jeg gå bar- fot og ha på meg skørt og kort jumper.) Gloheit sol. Pent vær.
Pent vær Pent vær. det var natur- sti og jeg fikk 3 feil av 13 så stekte vi
pølser holdt på med staffett og terrengløp. Regn vær. (PS Kulbrandstad
hadde 8 rett mamma 9 og jeg 10 i NatursTi ikke verst hva) overskyet (ikke
regn) vi lekte Indianere. kjempe Pent vær. Pent vær Regnskurer i mellom
Pent vær Litt regnPent vær litt regn. Pent vær. (vi lekte handball lekte med
hompe- ball og hoppet hoppetau.) Pent vær. mens vi var hos Elin lekte vi
fot- ball flettet kranser og Mye mer Pent vær (I dag gikk vi i skjorts og
kortermer.) Regn vær.Pent vær.Regn vær.vi lekteballsura og bygde løv
hytte Pent vær (I dag gikk vi i bikini) Pent vær. vi lekte oss vi bygde en
hytte av stoler og tepper vi la store stein blokker i stolene så stolene skulle
holde seg på plass plutselig fikk jeg den ene stolen over meg det kunne gått
galt. Pent vær. Pent vær litt Regn. Pent vær regn på morgenkvisten Pent
vær. Pent vær. Mye regn senere. Regn vær. senere lekte jeg og Ingun i
åkeren til Kjell. Regn vær. Pent VÆR. Glovarmt. pent vær litt Regn.pent
vær. Pent vær litt Regn. Pent vær. I dag var det regnbue. Regn vær.Pent vær.
her er så pent vær det var meningen at jeg skulle ligge over i telt der men
det ble det ikke noe av Pent vær Regn på kvelden Pent vær. pent vær. Pent
vær. spilte vi kort tegnet plukket jordbær og hadde latterkrampe og spilte
kassetter. Sol og regn. i dag lå jeg og Ingun over i dokkestua til Ingun. Bra
vær. jeg har tannkjøttbetennelse og skal til tannlegen i morgen I dag lekte
vi Indianer. været var ikke så aller verst. i dag fikk vi se detek- timen for
første gang. Regn vær. Regn vær. Pent vær FRA kl 900 til 1700. Resten:



Regn Arne kom 2300 det hendte ikke noe spesielt i dag. skodde DA ALLE
KOM INN igjen lakte vi at vi hadde vær sitt hus og NÅR VI Skulle si
Noe til hverandre sendte vi lapper. en 6- 7 varmegrader UVÆR REGN
OG VIND Hele dagen. Dårlig vær (Regn og vind). vi så muppetshow og
Ville Vesten. Regn vær. Pent vær (For en gangs skyld) Pent vær. 25. juli var
vi oppe til kl 1200 for da var vi ute for det var så varmt og det var det også
den 26. Pent vær. en liten skur midt på dagen. Plaskregn.Plaskregn Pent
vær litt regn. Pent vær (for en gangs skyld). regn på kvelden. Over skyet
Pent vær. Pent vær. over 20 varmegrader men ingen sol. Pent vær Overskyet
litt sol og litt regn.Regn og vind. bestefar og Arnold fikk 2 fisker på 5 garn.
så dro vi hjem og jeg gjorde ikke mest annet enn og lese når jeg kom hjem.
Regn og vind. Pent vær 5 grader på kvelden Regn vær sol i Snåsa. regn
vær. Regn vær. Regn vær den 17 var det regn men den 18 og 19 var det
utrolig nok opphåls men ikke sol bare litt. Pent vær. Regnvær. Glovarmt.
Pent vær. Pent vær. Pent vær.Pent vær. vi lekte i ville vesten og jeg var
Luke og Elin Zeb Ingun Josh og Gunhild Jessi og Kirsti Laura senere
startet jeg og Ingun og Elin og Kirsti ABBA klubb. Pent vær. Regn vær
jeg sa hade og da på en eller annen måte ble jeg trukket inni sykkelen til
Elin og fikk begge sykklene syklene over meg slo hull i buksa og skrubbet
hodet og forvridde styret og måtte gå med sykkelen hjem i plaskregnet
uten regnklær. Regnvær. Regn vær. Pent vær men det var kaldt.Pent vær
overskyet ganske kaldt. den dagen jeg er på Tivoli for 1nte gang 11.
september I dag våknet jeg kl: 8,30 og steg opp og jeg og Elin og Kirsti og
så fulgte vi Elin hjem for hun skulle på tivoli. vi dro også på tivoli litt senere
og det var morsomt vi prøvde alt (for tivoliet var bare lite) først prøvde vi
noen stoler som gikk rundt og rundt. så på motorsykkel sirkusforestilling
der det var noen som kjørte motorsykkel i en stor tønne på veggene vi
prøvde noen rakketeR som gikk rundt. og noe som gikk kjemehøyt og i
lufa et hjul og når det gikk bakover kjentes det som og dette i løse lufta og
framover stupte vi nesten på hodet. overskyet. det var Hugos- tivoli.
Regnvær vi hadde det morsomt vi skrev brev til Carola Häggkvist også.
Regn vær på dagen morgenen Pent vær på dagen Regn kjølig på kvelden.
Pent vær. og i dag fikk vi se dynasty. Pent vær. i dag døde 2 mus på gulvet
mens vi så TV. Pent vær. kaldt om ”morran”og varmere ut på dagen
Overskyet. Pent vær Kaldt på ”morran”. varmere senere Regn vær.
Regnvær Regn og nesten storm (etter min mening) Regnvær.Regnvær.
Regn vær. første dag en med litt snø (det gjelder bare her omkring)Regnvær.
vi fikk oss ikke over bekken! og til slutt hadde alle tømt støvlene minst
4gang for alle trødde vi overså støvelen var helt full av vann Pent vær men
det var kaldt. Annie en fantastisk film. Regnvær. Regnvær. (I dag glemte
jeg penalet og teg Regnvær Regn på etter skoletid, litt sol. jeg fikk øre



sting. Regn vær.Regnvær. Regnvær litt oppholds Regn vær. regnvær ble jeg
ferdig med jeg spiller piano piano 1 og mer skjedde det ikke i dag regnvær
Ingun har jeg ikke sett snurten av i dag regnvær men ikke så mye. Elin gråt
nesten hele veien. oppholds. Oppholds-vind. og i dag mistet jeg et armbånd
med sommerfugler på jeg brukte det som heng- øredoble. Regn Regnvær.
Plaskregn. Plaskregn på S- laget møtte vi Elin hun ble med oss hjem og vi
sydde forskellige ting jeg ble i dag ferdig med en veske i boblestoff. Plaskreg
PS det var flom i damen nedme Elin (ikke brønnen). Plaskr litt regn mest
oppholds. men kjære Betty, jeg glemte og fortelle noe i dag kom snøen.etter at jeg kom fra skolen do vi oppi hytta og hentet teppene (for de kan
råtne) så rente vi oss på akebrett. Snøvær. Plaskregn. jeg har ikke mer og
skrive om enn at jeg ikke husker hva slags vær det er i dag. (Ragnhild gråt
fordi noen sa hvis hun sovnet så døde Ruth det er ikke sant) Regn.snøvær.
Regnvær (Jeg og Kirsti fikk også en strømpebukse hver). Oppholds. Mamma
kom imor meg. Regnvær. Plaskregn og vind. Regn av og til for det meste
oppholds Regn vær. Regnvær vi laget en avis som voksne fikk lese og de lo
som bare det. Regnvær. Mildt det var 8. varmegrader. 11 varmegrader på
morgenen på kvelden var det regn. Regn. Etterpå dro jeg på spilling.
Regnvær.Regn Snø. mamma og pappa lærte meg Mattis. Snø.Regn hjemme
i alle fall.Regn vær. senere gjorde jeg leksene. Regnvær Regn jeg en dagbok
i gave. Regnvær regnvær. Regn og sludd. Snøvær til gangs. vi prøvde skiene
men det var ikke gli i det hele tatt. Vinter på orntlig. snø, masse snø.så ble
jeg med til henne snø. Snø slaps mer Regn enn snø Snøen er nesten borte!
Knitrende snøføre.senere dro vi og så brødrene Østermanns huskors.
(mamma har sett det 2 ganger før) veldig morsomt for mamma lo seg
fordervet ble rød som en tomat av latter. Knitrende snø. Knitrende snø føre!
snø (men det snødde ikke) om kvelden så jeg på tv. tørrsnø. da jeg kom
hjem dro jeg på spilling og fikk nytt hefte nå har jeg 5 hefter samme vær
som i går. Mildvær.Regnfor det meste nesten all Snø er tint. pappa spilte i
korpset og vi gikk rundt juletreet mens de spilte. Mildt. jeg har dårlig hørsel
i alle tonearter og må til lege (kanske til spesialist i byen) så ser jeg litt dårlig
på høyre øye. Mildt. pappa hentet meg snøen er kommet støvLett føre! snø.
til frisøren etterpå og fikk håret som jeg ville og hvis jeg vil ha det finere må
jeg bruke hårgele. kramsnø.VÆRET: HOLDT På og SPEKE NB Litt overdrevent. Snø. snø. Snø. snø. Mildt.Vi var hos Berit en time Mildt Mildt. i dag
fikk rørleggerne ferdig WC. Frost. 13 kuldegrader. Kaldt som bare det (Men
ikke snø) PS jeg overdrev ikke noe som helst. Kaldt. –kom hjem kl: 17. kaldt.
Det er mye snø på Snåsa. et par polvotter et par hansker en liten pyntesokk
og et julehefte en såpekopp med såpe i. Passelig kaldt. Snø der det var kor
og orkester. snø. masse snø. så sint at han lugget meg 2 ganger. snøvær Været
for den 30: vind og snø. snøvær (før de dro på fest bygde jeg snøhytte.snø.



