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Peter blev medlem af Facebook.
Mette Nielsen
Det var også på tide, brormand :-)
Søren Olsen
Nå, så gav du endelig efter for presset. Var det fruen, der fik dig overtalt?
Nicole Larsen
The one & only. Jeg tager gerne det fulde ansvar ;-)
Bonnie Jensen
Long time no see Pelle. Hvad har du bedrevet siden vi fik huen?
Peter Larsen
Hej alle.
Tak for hilsenerne. Tænk at man kan få så mange nye "venner" på så kort tid ;-)
Jeg ved godt, at jeg havde svoret, at jeg aldrig ville på fjæsbogen, og at jeg ofte har hånet
dem i min omgangskreds, som var til fals for dette ultimative udtryk for narcissismen, og
se hvor nu jeg er endt...
Når det er sagt, vil jeg benytte lejligheden til højt og helligt at sværge, at jeg aldrig vil
belemre mine FB-venner med ligegyldige opdateringer om dagligdags forteelser så som
rengøring, madlavning, observationer af vejret, vanding af blomster, græsslåning, tvkigning etc.
Jeg vil også bestræbe mig på ikke at optræde i pinlige situationer på diverse fotos eller
svine folk til, når de kvajer sig i fuld offentlighed.
Jamen, hvad vil han så lave på Facebook, kan I med rette spørge?
Tja, det ved jeg faktisk heller ikke, men nu er jeg her under alle omstændigheder.
Søren Olsen
Vel talt! Hvordan er vejret i øvrigt hos dig?
Peter Larsen
Det regner, så jeg udskyder græsslåningen til i morgen. I stedet gør jeg klar til at
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sætte en gang chili over, som kan simre, mens knægten ser bold... fandens også,
så faldt jeg allerede i!
Nicole Larsen
Hey! Maden brænder på!
Peter ændrede sine Arbejdsoplysninger.
Frank Østergaard
Hvad er den af? Har du fået nyt job?
Peter Larsen
Okay, jeg lovede, at jeg kunne ville lave opdateringer, når der skete noget vigtigt, og det
her må siges at høre til den kategori. Jeg ville egentlig have ventet et par dage endnu med
at melde det ud, men takket være min egen uvidenhed omkring Facebook bliver det nu.
Ja, jeg har fået nyt arbejde og begynder i næste måned hos Hjulmands.
Mette Nielsen
Fantastisk nyt, selv om jeg godt vidste det i forvejen. Vi er stolte af dig.
Bonnie Jensen
Tillykke! Som hvad?
Peter Larsen
Projektleder.
Nina Knudsen, Ann Langekilde, Pedro Moreno og 12 andre synes godt om dette.
Peter og Klaus Kongsted er nu venner.
Klaus Kongsted
Hej Peter. Jeg ser frem til, at vi nu bliver kolleger. Det kan kun blive godt.
Peter Larsen
Hej fremtidige kollega :-)
Jeg kan heller ikke vente til den 1.
Peter Larsen
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Har lige ryddet sit skrivebord. Mærkelig fornemmelse efter så mange år samme sted.
Kim Westh, Nina Knudsen, Torben Madsen og 5 andre synes godt om dette.
Peter Larsen
Jeg forbryder mig muligvis mod mine egne FB-principper ved at sige dette, men hold
kæft hvor er jeg glad for mit nye arbejde!
Klaus Kongsted
Aha! Det forklarer de højlydte trallelyde, jeg hører fra nabokontoret.
Dorte Claesen
Det værste er at han hele tiden vil have os til at lave bølgen...
Søren Olsen
Morakker.
Peter Larsen
:-)
Ann Langekilde, Nick Frederiksen, Bruno Dreyer og 8 andre synes godt om dette.
Mette Nielsen
Tillykke med de 36, brormand.
Bonnie Jensen
Tillykke Pelle-dreng.
Dorte Claesen
Har du fødselsdag? Så skal der gives kage!
Klaus Kongsted
I vover at gå i gang, før jeg er tilbage på kontoret!
Dorte Claesen
For sent! Mums!
Peter Larsen
Velbekommen.
Klaus Kongsted
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Bastards! Det skal I få betalt.
Peter Larsen
Hov, så passerede man lige 500 venner. Hvordan gik det til?
Mette Nielsen, Vicki Rosenberg, Frida Feldthausen og 28 andre synes godt om dette.
Peter Larsen
Tillykke med forfremmelsen, Konge! Eller rettere, chef.
Klaus Kongsted
Tak, tak, jeg skal forsøge ikke at lade det stige mig til hovedet. Apropos, kan jeg
ikke få dig til at hente min krone og mit scepter hos guldsmeden på vej hjem..?
Peter Larsen synes godt om Fuck finanskrisen.
Peter Larsen
Kan kun støtte opfordringen til at få gang i forbruget igen. Nogen der har lyst til at
investere et par millioner i et projekt, der vil gavne vores alle sammens miljø på længere
sigt?
Søren Olsen
Desværre. Interesseret i at bytte med en bil, der kun skal på værksted hvert halve
år?
Peter Larsen
Det lyder bekendt. Sikker på at du ikke arbejder hos os.
Dorte Claesen til Peter Larsen
Øh... er Klaus Kongsted ikke stadig blandt dine venner?
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