
Første gang vi skulle til Værløse og se på det hus, som vi senere købte, skulle jeg efter et dejligt 
familiesamvær køre ældste søn og hans søn til stationen, og inden de steg ud, spurgte de, hvad jeg 
allermest kunne ønske mig. Blev slået lidt om kuld på den gode måde af spørgsmålet, fik blanke øjne, og 
det første jeg kunne komme i tanke om var wellness - mere? blev der spurgt. Kunne godt tænke mig at 
besøge min fætter Ib på min mors side og Nina, den anden pige i vores gymnasieklasse.  

Lang historie kort det blev til en tre dages Danmarkstur, som jeg aldrig skal glemme. Ældste søn Christian 
Jacob og hans to yngste børn, Lars Peter og Sofie ankom til morgenmad i Stoholm, hvorefter turen gik til 
sommerhuset i Vile, til det første sommerhus i Jylland i Vorupør over Hanstholm, hvor vi fik det dejligste 
stjerneskud.  

      

Derefter til Skagen på Ruths Hotel, der bød på wellness og den bedste massage, jeg nogensinde har fået. Vi 
besøgte Grenen, hvor Sofie fandt havtorn, som vi nød en del af. 

     

Dagen efter blev kursen sat mod Aarhus, hvor vi lånte en ny model Tesla, med katamaranen til Odden, hvor 
vi efterfølgende forsøgte at finde vores allerførste sommerhus i Gudmindrup. Det lykkedes næsten i det nu 
tæt bevoksede område. Så af sted til Skodsborg Badehotel med masser af wellness og badetur i Øresund til 
de morgenfriske.  

 



    

Derefter til Valby for at besøge Ib, hvis søn og svigerdatter på samme tidspunkt steg ud af taxaen fra et 
ferieophold. De boede i samme lejlighedskompleks som faderen og deltog i reunionen, som var en meget 
spændende en af slagsen, snakken gik fra vi kom til vi gik.  

    

I tiden forud var det mest Ib' s lillesøster, nu afdøde Eli, jeg havde kontakt med, så selvom det var mange år 
siden, vi sidst sås, så var "alt ved det gamle"! Jeg har beskrevet Ib i min bog om min bror således: 

 



Derfra til Haslev, hvor Nina ventede os. Vi har holdt tættere kontakt igennem årene ved julekort, jubilærer 
og andre mærkedage. Men hvor var det dejligt at gense hende, og vi snakkede også fra vi kom til vi gik, og 
blev ikke færdige! Nina var for nylig flyttet fra slægtsgården på 480 kvadratmeter, efter hendes mands død, 
til et rækkehus ikke langtfra, hvor vi gik i gymnasiet, på 125, og det havde hun fået indrettet meget 
smagfuldt og hyggeligt. Det tænker jeg meget på i denne tid, hvor vi skal indskrænke os fra 255 til 135! 

    

 

Til Odense, hvortil vi medbragte sushi og fik hjemmelavet æblekage. Lars Peter havde fornyligt fundet et 
guldæblet i en plantage og vundet et års forbrug af æbler og pærer.  



Efter børnene var sendt i skole, og Christian Jacob havde været på arbejde, kørte vi mod Stoholm, hvor en 
større frokost var stillet an, og så blev der sat punktum på vidunderlig tur i vores dejlige land i det 
allerbedste selskab! 

     

I den følgende uge fejrede vi Kirstens og mit 60 års venskabs jubilæum, og at det var tyve år siden vores 
mænd var på vandretur i Nepal. Vi så fysiske billeder og lysbilleder fra deres tur, og det var så forunderligt 
og inspirerende. Kirsten og jeg bliver aldrig færdige med at snakke, og det har vi igennem tiden moret os 
meget over. 

    

Om lørdagen til et brag af et guldbryllup i Varde med Camillas svigerforældre, et helt kapitel for sig selv 
med god karma lagt hen over hygge og feststemning. Efter forretten kom den yngste af vores fire fælles 
børnebørn med et spil kort i hånden hen for at spørge, hvor Inger (det kaldte alle jo farmoderen) sad. Vi 
anviste hvor blandt de runde borde, hvor de 80 gæster var bænket. Så gik det i stik trav hen for at spørge, 
om de ikke lige skulle have et slag kort? 

Senere havde vi et skønt såkaldt "akut besøg" af min kusine Ellen og hendes mand Bjørn. Ellen og jeg er 
sygdomsmæssigt " i samme båd", så når vi har overstået erfaringsudvekslingen, så går turen ad memory 
Lane, hvor det er en fornøjelse at lægge øre til Ellens fantastiske hukommelse. 



 

    

Lige nu har vi besøg af de to ældste drenge i børnebørnsgruppen, Asbjørn og Rasmus. De bliver til og med 
min fødselsdag, hvor også Thomas, Pernille, Marie og Ida kommer ned fra sommerhuset, hvor de opholder 

sig her i efterårsferien. Efter fødselsdagslagkagen er der fremvisning af vores hus 😊 

 

Det har været vigtigt for mig at få lavet denne opdatering, inden jeg skal til samtale på torsdag omkring 
scanningsresultatet fra forrige tirsdag. Jeg synes, at dagene går så langsomt, mens sommerfuglene flyver 
rundt i maven, men der er kun at krydse fingre og håbe det bedste!   

 


