
21. oktober 2017 

I efterårsferien har vi tre familiefødselsdage, yngste søn før min fødselsdag og ældste søndagen efter. Om 

mandagen så vi Kirstens video fra Verdensmesterskaberne i militær femkamp, hvor vores tvillinger var på 

landsholdet. Imponerende at Kirsten kunne finde den frem fra den mangeårige hengemte tilværelse i Skive. 

For mit vedkommende et gensyn, da jeg nærmest "boede i Holstebro" i den uge, mesterskaberne varede, men 

for Asbjørn, Rasmus og Ib var det første gang, de så den. Vi/jeg havde næsten berøringsangst for at lade 

maskinen sluge båndet, for hvis nu noget gik galt. Vi vidste jo, at Camilla og Thomas også gerne ville se det. 

Heldigvis gik det godt, og jeg tror nok, at faderen og drengene var ikke så lidt imponeret. Kæmpe stor tak til 

min søde veninde igennem 60 år, Kirsten! 

    

 

Så kom vi til min fødselsdag, som på alle måder var fantastisk! Feriebørnene fremstilede sammen med Ib det 

lækrest morgenbord, og jeg blev begavet med de dejligste gaver.  

 

    

 

 

  

Video 1 

 

Video 2 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAdCpacpjfbLkv7xm9nvSD9gjdpgAAfh4q-l1rwPZKjPR34eSglPATVfN%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAg7SIWcogscojNbJlzlgA_bSAhzIBSCWpQ1dgz4DO8hN%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DB3RvJkAOnOu7MySUVTUeNHfRpTbFA4FIPwEACAHIAP99Lh1IA8GfPg%26e%3D1511143727%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D3C784D48-7198-4F1F-A5A9-6A09DF56B3DE-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D878C6D8E-010D-4BAC-931B-189C616B0159%26p%3D53%26s%3Dsst4ThYSghtzuNc55oy2qTe3Xxo&uk=_9M3cbmJEpLeE6w1vnGOkw&f=IMG_4393.MOV&sz=862072329
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAWL7M0v_UTiXUIO5BSkQI0DQ-G6GAWeE_brvE_Z6UClC8Jr2_ez1wRCN%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAlKLjSyKgcAZJO8vAv_rC1drDkZ145ygJj5ek5oM3ToJ%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DB1XM30Ir0s1Ty9_44qzD10qD6ZPoA4FIPwEACAHIAP9Q5EoEA8GfPg%26e%3D1511143728%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D0BB700CC-2DED-429C-B1E8-496B228931BE-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D878C6D8E-010D-4BAC-931B-189C616B0159%26p%3D53%26s%3DJbVdIKtY12Mj-AMxj4FIYujU2kA&uk=Cw_kfjlq456uC7ZWBjORQA&f=IMG_4452.MOV&sz=182554878


Den første gave, som varmede mit hjerte og indgav mig en helt ubeskrivelig glæde, var denne fra Thomas: 

               

Så kom der løbende besøg af gode venner, og gavebordet bugnede efterhånden. I en time før 

eftermiddagsgæsterne skulle komme, "sad jeg i telefonen" med en borger, som havde henvendt sig i en 

brandvarm politisk sag. Gæsterne var snarrådige og som hvirvelvinde fik de arrangeret de blomster, der var 

kommet, smurt boller, varmet chokolade m.m. samt fik pudset huset lidt op til den fremvisning, der skulle 

være 16.30, faktisk ti minutter efter de to feriebørn blev sat i toget til København over Struer! Tusind tak for 

hjælpen til Søllerødfamilien! Jeg ærgrede mig over, at jeg ikke fik taget et billede af Marie, der stod på en 

skammel mellem faderen og farfaderen og hjalp til med at skrælle gulerødder og kartofler - men det har jeg 

knivskarpt på nethinden. Ida og Pernille sad fordybet i bogen "Møller-Jensens USA blog ", og jeg gik rundt og 

nød mine gaver! 

    

Da vi fik åbnet gårsdagens avis kunne vi se husets frue dukke op under "Navne". en måned inden var det 

samme sket for husherren. 



 

 

  



  



Så til det lidt mere alvorlige. vi havde jo fået tid til samtale dagen efter, men da vi kom til Herning, havde de 

ikke haft mulighed for at sammenligne de to sidste scanninger, så det blev aftalt, at jeg ville blive ringet op kl. 

10 næste dag af en kollega til overlægen, da han skulle til Norge og dykke de næste tre dage. Så ville 

eksperterne have haft tid til at tyde billederne. Sikke en torsdag nat, ingen af os kunne rigtigt falde i søvn! 

Præcis kl. 10 ringede Simon og kunne fortælle, at sygdommen havde holdt sig i ro, og det var den bedste 

oplysning, jeg kunne få, for det var, som Camilla havde udtalt et succeskriterie. Tusind tak sagde jeg bare til 

denne ukendte læge, som gav sig god tid til at forklare, at jeg bare kan køre videre med den behandling, jeg er 

i gang med, og så for "at holde mig i kort snor" ville han foreslå en scanning om to måneder. Yes! det blev så 

fejret i hele familien på behørig vis!!  

 


