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Må starte med en tilståelse omkring min tidligere opdatering om, at jeg havde besluttet mig for ikke 
at bruge tid på bekymringer og bange anelser. For med så meget fri tid, der er til rådighed imellem 
behandlingerne, kan man beslutte nok så meget, men virkeligheden er noget helt andet. 
Men ellers er det jo 2 måneder og otte dage siden, jeg startede behandlingen i Herning. 
  
"Grå torsdage" kalder jeg dem. De torsdage, hvor formiddagene snegler sig af sted fra blodprøverne 
tidligt morgen bliver taget til om eftermiddagen, hvor der krydses fingre for, at telefonen ikke 
ringer, for det betyder grønt lys for behandling om fredagen. 
  
Efter de fem timer i Herning i går, hvor jeg takkede nej til al deres gode forplejning, kunne det ikke 
gå hurtigt nok med at komme hjem til en muslibolle med ost - og så lige en lille "morfar" - efter at 
have sovet det meste af de fem timer, kun afbrudt af en spændende samtale med Jane Brøndum (fra 
Trivselpiloterne) J  Hjemvendt sagde min makker så, at vi skulle da også have åbnet de to røde 
kasser, og trætheden forsvandt som dug for solen ❤ lidt (meget) overdrevet med "... styrer for vildt 
..." for vi har jo til tider ligget og skrabet bunden I nogle i nogle bridgeturneringer, men hvad de 
ikke kunne vide før jul, så må jeg lige i al fortrolighed nævne, at her i vinterferie har vi i Viborg 
opnået to førstepladser og seks flasker rødvin, for den første aften gav en 7. Plads også vin, så lige 
nu går det ikke så ringe J ellers spot on Rasmus og Cecilie ❤❤❤ 
  
Nu går man jo nemt hen og bliver lidt egocentrisk i sådan et behandlingsforløb, så jeg vil lige lægge 
de blå sedler ud, og efter mening passer de rigtig godt på min helt uundværlige makker ❤ 
  
På tirsdag den 21/2 skal jeg til scanning, men beskeden om behandlingen har hjulpet, får jeg først 
den 3/3 i en lægesamtale med min kontaktlæge. I går genså jeg for første gang en sygeplejerske, 
Karen, som tog sig godt af mig den 23/12, hvor hun fortalte, at de nu havde delt deres 
arbejdsområder i tre afdelinger, og hun var kommet i lungeafdelingen. I går var hun så udlånt til 
"min" afdeling, og det var et behageligt gensyn. 
  
Uh, hvor jeg glæder mig både til på tirsdag og til den 3/3, som jo bliver en 
mærkedag! Bivirkningerne er stort set de sædvanlige, og de er til at leve med, når det nu skal være. 
  
Vi har fået så mange dejlige billeder fra børnenes skiture her i uge syv, en familie var i Skei, hvor vi 
flere gange var med vores fem børn, og to andre familier var sammen med vore svigersøns familie i 
Avoriaz, som i mange år har været deres foretrukne skisportssted. Vi fryder os over at de alle har 
haft en god ferie, og at alle er kommet hjem uden skader ❤. Nogle billeder fra disse ture vil senere 
lagt ud her på siden, men I får lige Maries første skiløb, efter at hun havde været i skiskole hos 
faderen ❤. 
  
Om 14 dage skal yngste søn og yngste datter med ægtemand deltage i Vasaløbet, som alle tre blev 
kvalificeret til i sidste uge. Billedet her er taget, efter at Camilla og Jørgen havde gennemført løbet 
sidste år. I år har de så følgeskab af Peter, som fik "løbet" i julegave af dem. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


