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Rønbjerg den 14. December 2004
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Først vil vi ønske alle glædelig jul og et godt nytår.

%
Vi har i år valgt at prøve noget nyt.
Derfor har vi lavet et lidt
utraditionelt julekort som et
nyhedsbrev.
Julekortet er delt op i to dele. Noget der er generelt om
familien og noget om hver
enkelt familiemedlem.
Flere billeder og nyheder
kan ses på vores hjemmeside.
God fornøjelse :-)

Vi vil takke alle Jer der har
støttet os på alle måder. Vi
er meget glade for den store opbakning I vist os.
Dette år har jo på mange
måder været et uforglemmeligt år. På både godt og
ondt. Det har været et år,
som har vist hvor vigtigt det
er at kunne støtte hinanden.
Året startede rigtig godt. Vi
havde nytårsaften besøg af
et par af vores rigtig gode
venner her i Rønbjerg. Hvor
vi fik skudt os godt ind i det
nye år.
Midt i april døde Benthes
farmor 87 år gammel efter
at hun havde været sammen med hele sin familie i
påskeferien. Da Claus og
Anders var på sygehuset
deltog kun Benthe og Jakob
i begravelsen.
Kort efter mistede vi endnu
en oldemor, da Claus’ farmor døde 89 år gammel.
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De første 3 måneder af
året var meget normale.
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Claus passede sit arbejde
og gik til en masse møder
om aftenen. Han var også
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Hun blev begravet
den 12. Maj, men vi
kunne ikke deltage
da Mette blev født
samtidig.
Dyrskuet i Skive blev
afskaffet, så vi bestemte at vi ville tage
til Dyrskue i Horsens
i stedet for.
I sommerferien var vi en tur
langs østkysten fra mormor
til farmor. Vi så bl.a. Jellinge stenen, Skamlingsbanken og dampfestivalen på
Vejle havn med mange
damplokomotiver og dampskibe. Nede ved farmor var
vi til Sønderborg ringridning.
Vi lokkede mormor og morfar med til Middelalderfestivalen i Horsens for at
se på riddere, bryllupsoptog, sværdkampe og flotte dragter m.m.
En lørdag først i september
var vi til familieweekend
med Benthes familie. Vi
deltog i et løb rundt på Dej-
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bjerg hede.
Midt i december skal vi til
morfars fødselsdag. Da bliver han 60 år.
Julen holder vi hos farmor
og farfar sammen med
Claus’ søskende.
Nytårsaften er vi ved nogle
venner i Rønbjerg.
Vi nyder rigtig meget den
store udbygning af huset,
som vi fik lavet sidste år.
Børnene er meget glade for
deres værelser og vi glæder os over et dejligt nyt
køkken og badeværelse.
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blevet udtaget til domsmand, hvilket han synes er
meget interessant.
Benthe passede sin skole
og spejderne. Det samme

gjorde Jakob. Og Anders
nød sin børnehave.
Alt er som det skal være
indtil slutningen af marts.
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Vi havde valgt at holde Påskeferie
først ved Benthes forældre og derefter
tage ned til Claus’ forældre. Mandag 2
uger før påske blev Anders syg med
feber i børnehaven. Han fik det bedre i
løbet af dagen, så om tirsdagen var
han igen i børnehave, men, vi var
knap nået på arbejde før de ringede
og sagde at han havde 40 i feber.
Benthe tog ham til lægen, som mente,
at det var influenza. I løbet af weekenden fik han det ikke bedre, så vi bad
mormor og morfar passe ham i ugen
før påskeferien. Lægen havde jo sagt
at en virus godt kunne vare flere uger.
Anders kom sidst på ugen hjem til os
igen, men da ville han ikke mere gå,
fordi det gjorde ondt i benene. Vi tog
på påskeferie som planlagt og havde
en god skærtorsdag sammen med
mormor, morfar og oldemor, men Anders blev dårligere og vi tog til vagtlægen. Her viste det sig han havde urin-
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mente at han med meget stor sandsynlighed havde Leukæmi. Vi kørte i
ambulance videre til Skejby sygehuses børnekræft afdeling (A4) hvor vi
siden har været en stor del af tiden.
Nu skulle vi så til at leve et helt nyt liv.
Da der ikke var længe til at Benthe
skulle føde startede hun på sin barselsorlov. Claus fik orlov med tabt arbejdsfortjeneste, for Benthe kunne jo
ikke passe både Anders og den ny
baby. Anders måtte ikke længere
komme i børnehave, da han nu var i
isolation p.g.a. svagt immunforsvar.
Anders er blevet helt vild med at spille
computer. Når vi er på sygehuset spiller vi Pixeline. Herhjemme spiller vi
Rasmus Klump og andre spil.
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Ellers går alt efter planen og vi er nu
kun på sygehuset en gang om måneden - det er dejligt.
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Midt i alt sygdommen skulle vi så til at
have et lille nyt familiemedlem. Det var
meningen at fødslen skulle være på
Viborg sygehus, men det blev flyttet til
Skejby sygehus, da Anders’ læger ville
tage naglestrengsblod, som måske
kunne bruges til Anders, hvis han engang skulle få tilbagefald af Leukæmi.
Det havde også den fordel, at så var vi
tæt på Anders, som blev passet af
morbror, Kurt og sygeplejerskerne under fødslen. Anders kunne også være
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vejsinfektion og vi skulle tage til egen
læge efter helligdagene. Vi tog ned til
farmor og Anders fik det også lidt bedre, så han så farfars nye båd og legede med farmor. Anders blev dårligere
igen, så vi tog hjem lidt før planlagt.
Hos lægen om tirsdagen sendte han
os direkte til Viborg sygehus, hvor man
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den
første
som fik den
nye baby at
se.
Det blev en
lille pige på
3540 g og 51
cm.
Hun blev født
den 12. Maj
kl. 18.54.
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Selv om Anders har været meget syg,
har der også været tid til at opleve noget.

rangerer en masse gode ting for kræftramte børn, unge og deres familie bl.a.
”Familier med kræftramte børn”.

Kræftafdelingen, A4 er meget børnevenlig med masser af legetøj, hospitalsklovn og pædagoger, som bl.a. finder på at tage børnene med i kælderen, hvor der er lange gange og et rum
med trommer og andre musik instrumenter.

Den 7. Juni var vi en tur i Djurs sommerland, hvor vi havde en hyggelig
dag sammen med mange af de andre
børn og familier fra A4.

Der er forskellige foreninger som ar-

Den 10. August var vi en tur på Jyllandsringen, hvor vi bl.a. var ude og
køre race med Jason Watt. Vi prøvede

Den 15. August blev hun døbt i Rønbjerg kirke, hvor hun kom til at hedde
Mette Hasager Hellesøe. Vi holdt festen i et telt i haven, da vi helst ikke
måtte have så mange mennesker indendøre på grund af Anders´ isolation.
Hun er nu en livlig pige på ca. 9 kg. og
71 cm, der godt kan lide at grine til alle
folk. Hun kan rulle om på maven. Hun
kan ikke kravle endnu, men det kommer nok snart.
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også at køre i Ferrari, Porsche, Lamborghini og mange andre dyre biler.
På sygehuset var vi til sommerfest
med cirkusforestilling og trommespil.
Vi har også været til juletræsfest med
julemand, gaver, god mad og dans om
juletræet m.m.
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For Jakob forandrede sygdommen også hverdagen lidt. Heldigvis havde han
en god ven, Nikolaj, som han boede
hos et par nætter, indtil mormor kunne
være hos ham. Pludselig kom alle
mennesker i skolen og spurgte Jakob,
hvordan det gik med hans lillebror, og i
starten vidste han jo ikke så meget.

I skolen går det godt, selvom han ind
imellem har svært ved at koncentrere
sig om arbejdet. Han kan da så småt
begynde at læse for Anders, hvis han
vil altså.

Om onsdagen går han til spejder, hvilket han også er meget glad for. Han
har været på weekendtur hele 2 gange
i år og glæder sig rigtig meget til
korpslejren 2005.

Fornyelig havde de emneuge, hvor
hele skolen blev lavet til et minisamfund med bank, posthus, fabrikker,
biograf, cafe, avis og egen valuta.
Jakob var bankassistent, hvilket han
synes var meget spændende. Afslutningen torsdag aften var Rønbjerg city by Night, hvor hele byen
var inviteret. Det hele var rigtig flot
gennemført.

Heldigvis havde han haft skoldkopper,
så i weekenden fik han lov til at bo hos
os i Skejby og han blev straks vild med
alle legesagerne, playstation og videoerne der. En legekammerat fandt han
også blandt de andre søskende til
kræftsyge børn. De 2 fandt senere ud
af, at man også kunne skrive e-mails
til hinanden.

Efter skoletid kan han godt lide at
sidde ved sin computer og spille
diverse spil gerne sammen med Nikolaj. Nogen gange får han også tid
til at løbe over til naboen og lege i
halmen og spånerne.

Jakob elsker sin søster, hjælper gerne
til med at passe hende og leger med
hende, når ellers ikke computeren har
fanget hans opmærksomhed.
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Selv om Claus det meste af tiden har
været på Skejby sygehus, har han dog
passet sit arbejde. Kontakten til arbejdet er foregået via E-mail og når han
ikke er på Skejby sygehus, er han på
arbejde hver formiddag.

2½ år det varede, valgte bestyrelsen
at give alle medarbejderne en weekendtur til London. Claus nåede lige at
være med på denne tur, hvor de var
inde og se musicalen Mamma Mia
som indeholder 24 af ABBAs største
hits. De så også de engelske kronjuveler og en stor del af London midtby m.
m.

Midt på sommeren valgte afdelingen i
Thisted at løsrive sig fra Landbo Limfjord. Dette bevirkede at Claus nu kun
skulle være i Skive.
Man skulle i den forbindelse med firma skilsmissen spare på fællesadministrationen. Derfor blev Claus og en
sekretariatsmedarbejder fyret til udgangen af året.

Da firmaets bestyrelse synes at medarbejderne i Skive havde haft en god
positiv holdning til fællesskabet, i de

Han er stadig Webmaster og kasserer
i Venstre i Viborg amt. Han er også
formand for Venstre i Skive.
Han er ligeledes radioamatør, hvor
han sidder i bestyrelsen for Skiveafdelingen.
Som noget nyt er han blevet opfordret
til at være chefredaktør på Rønbjerg
Xpressen, der er byens lokalblad.
Den tidligere chefredaktør der har lavet bladet de sidste 7 år, valgte at bruge mere tid på familien og sit eget firma. Han fik Rønbjerg prisen ved årets
julefællesspisning, hvor Claus blev
præsenteret for byens borgere.

Efter at have arbejdet 5 år på samme
arbejdsplads, er det nu tid til at prøve
noget nyt. Det skal dog siges, at han
har været utrolig glad for at arbejde
der.
Claus har dog ”orlov” indtil maj næste
år. I denne periode får han fuld løn fra
kommunen. Så hvis han ikke finder et
arbejde lige med det samme, kan han
jo hjælpe til derhjemme.

der plejer.
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Bladet er et meget populært blad, da
det indeholder kirkeblad, skoleblad
samt foreningsblad for alle byens foreninger. Så lige pludselig er Claus blevet meget kendt i byen.
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Tid til forandring var også Venstres
slogan. Her bruger Claus en del af fritiden. Den nye strukturreform har gjort,
at der har været nogle flere møder end

I sommerperioden tog Claus og Jakob
til fodbold i Viborg. Det var en speciel
stor oplevelse da de bankede Brøndby
og FCK.
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Da vi kom ind i det nye år, studerede
Benthe stadig på Skals fagseminarium. Hendes mave var på dette tidspunkt ved at være så stor, så man
kunne blive i tvivl om, der var et eller
to børn derinde. Det var der ikke og alt
var normalt viste scanninger.
På seminariet var der travlt; en kulturfags opgave om kvindedragten gennem tiderne og et par opgaver i strik
og beklædning skulle være færdige
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inden midten af maj, hvor eksamen
opgaven skulle starte. Det varede lidt
før hun accepterede, at det kunne hun
ikke gennemføre som planlagt, men
det var der jo ikke ret meget tid til at
tænke over.
Barselsorloven kom i stand, Mette blev
født og sommerferien kom. Efter ferien
besøgte Mette og mor seminariet, men
ellers nyder vi barselsorloven her
hjemme. Anders og Jakob er glade for
at mor er hjemme hele tiden, og
ind imellem tager mor tid til at
lave lidt håndarbejde bl.a. blev
væven gjort klar til vævning og
en strikke trøje blev planlagt og
påbegyndt.
Det fungerede så fint med
mødregruppen, da Anders blev
født, så for at koncentrere sig lidt
mere om Mette, kom vi med i en
mødreguppe. Det er nu kun blevet til, at vi er med en gang imellem, da det er om formiddagen
og så skal Claus jo have fri fra
arbejde og passe Anders i
mens.

Fritiden bruger hun ved spejderne som
Ulveleder, også her har arbejdet været
nedsat, så hun bare skulle deltage i
møderne, og hjælpe til hvor der var
brug for en ekstra hånd.
Ellers drejer det sig mest om Jakob,
Anders og Mette i hverdagen. Anders
og Mette kan godt lide at gå ture, d.v.
s. Anders vil gerne cykle ved siden af
barnevognen. Nogen gange går vi om
på skolen for at sige hej til Jakob i et
frikvarter og lege med gyngen deromme. Ellers tager til på skovtur, besøger
fårene, naboens køer, eller vi snakker
med nabokonen og leger med hendes
traktorer.
I sommers, efter OL, lærte vi Jakob at
spille volleyball over fars antenneledning. Det havde vi det rigtig sjovt med.

Mange julehilsner fra
Familien Hellesøe
Vejlgårdvej 20, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf.: 97534225
www.hellesoee.dk

