CW-bullen den 16 april 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Radiomässan avklarad förra lördagen. Enligt vad Bullen erfar så blev det en stor succé att
återigen kunna hålla mässan IRL dvs in real life som det numera heter på tramssvenska.
Över 700 besökare säger rapporterna och förutom byte av prylar mot ersättning via Swish så
förefaller både årsmöten och föredrag ha fallit deltagarna på läppen.
Bra jobbat SK5LW med vår egen Håkan SM5OCK i spetsen!
==
Påskafton idag, vi har alltså landat i påskhelgen efter att ha befunnit oss i stilla veckan
dagarna innan. Stilla veckan, dymmelveckan, passionsveckan eller tysta veckan som den
kallas är sista veckan i fastetiden. Vi kan nu med andra ord äntligen släppa ut livremmen
några hål och åter fylla ekvatorn runt midjan med godsaker igen. Bullen gillar skarp påskägg
fyllda med godsaker men även annan fast föda fungerar bra. Pitepalt blir det dock inte denna
helg, det vore nog att ta i för mycket.
Varför kallas stilla veckans onsdag för dymmelonsdag? Jo, den dagen byter man ut
metallkläppen i kyrkklockan till en träkläpp eller dymmel för att klocka ska få ett dovare ljud
under några Skärtorsdag, Långfredag och Påskafton.
Men imorgon på Påskdagen så sitter den ordinarie metallkläppen där igen och klockan klingar
högt och rent över nejden.
Bullen tar sig en funderare med anledning av detta, borde vi kört mjukare och rundare
nyckling i sändaren från Dymmelonsdagen för att därefter åter köra klingande CW med
knivskarp teckengivning på Påskdagen igen?
Fan vet! Hi
=
de SK0HSC/2 CW bulletin station
==
Bullen håller som ni vet koll på finska träsatelliten Woodsat. En prototyp gjorde en
testflygning för några veckor sedan hängandes under en rymdballong. Allt gick väl under
flygningen men vid landningen tappades kontakten med spårsändaren och Woodsat vilar nu
på okänd plats i sydöstra Finlands skogar.
Riktig uppskjutning sker någon gång under året från en rymdbas i New Zealand.
Bullen hoppas man hittat Woodsat till dess så att den kommer med på den bokade flygresan
till rymden.

==
Avslutningsvis kan Bullen meddela att man i Kiruna slagit nytt snöfallsrekord. Det tidigare
rekordet var på 398 centimeter men denna vinter har det hittills fallit 410 cm snö. Bara förra
veckan föll det 90 centimeter snö.
Burr säger Bullen, nu får det vara nog med vinter vi vill se våren och därmed basta! Hi
==
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare. Egentligen säger tradition att Glad Påsk kan
tillönskas på påskdagen men Bullen bryr sig inte om det utan drar iväg ett Glad Påsk redan
nu!
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