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Rejsen sidste kapitel 

 

I går var jeg var på Herlev hospital til en opfølgende samtale, som Camilla havde fået 

fremrykket. Beskeden fra min kompetente læge var meget klar, og konklusionen er, at 

mit lange behandlingsforløb nu afsluttes. Derfor er det også blevet tid til at afslutte mine 

løbende beretninger her på siden. Ib og Christine deltog i samtalen, og vi tog 

efterfølgende hjem for at fordøje informationen over en god kop te. Senere på aftenen 

stødte vores tre sønner til, og vi havde en dejlig aften (og sendte varme tanker til 

Camilla, som bragte nye liv til verden på fødegangen). 

 

Jeg havde her til morgen den helt forunderlige oplevelse, da jeg vågnede mere udsovet, 

end jeg kan huske at have været i lang tid. Jeg var fyldt af både lethed og glæde. Jeg 

havde følelsen af at ligge på en grøn eng, i det dejligste solskin, med smil på læben. Jeg 

nænnede næsten ikke at stå op.  

 

Det gav mig energi og inspiration til at gøre status over de 75 år, jeg er blevet beriget 

med, og de utallige positive oplevelser jeg har haft i mit liv. Jeg er oprigtigt fyldt af 

afklaret taknemlighed. 

 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke familie, venner og bekendte for godt 

samvær gennem mange år. Den allerstørste tak går til min kære mand og mine fem 

børn. Jeg har aldrig udtalt, at I er vidunderlige, men nu er tiden kommet til det, for I er 

vitterlig vidunderlige på hver jeres måde. Jeg ser tydeligt forfædrenes gener afspejlet. 

Mine tanker går i særdeleshed til mine unikke svigerbørn og 12 dejlige børnebørn. En 

kærlig tanke sendes også til fremtidig svigerdatter og kommende børnebørn. 

 

Livet består jo af tilfældigheder. Tænk, at jeg skulle være så heldig at møde manden i 

min liv, og sammen med ham skabe denne dejlige familie. Sandheden er jo, at familien 

også har været med til at skabe, den jeg er. 

 

Her til eftermiddag sidder jeg med Camilla og Christine. Vi holder mini-TØ, tager fodbad 

og får ordnet verdenssituationen. Om lidt kommer Peter og Thomas forbi med Thai take-

away, og Ib er kørt efter kold ‘spumante’ ☺. Christian har meldt sin ankomst i morgen, 

og sådan går livet videre… 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


