
DAGSNOTATER DECEMBER 2009. 

Tirsdag 01.12.2009 

Onsdag 02.12.2009 

Torsdag 03.12.2009 

Fredag 04.12.2009 

L0rdag 05.12.2009 

S0ndag 06.12.2009 

Kommune-Mette kom lidt sent i dag. Var en kort tur med rollatoren. Liselotte 
har ringet. Inger Bonde ringede ogsa, men var vaek da Irene tog telefonen. 
J0rgen har handlet lidt. Der kom brevfra kommunen om den bevilligede 
reng0ringshjaelp. Nu venter vi pa henvendelse fra firmaet som skal g0re rent. 
Har t0rret st0v af og st0vsuget i dag. 

Var pa Herlev hospital, nyreafdellngen. De var ikke rigtig klar over, at vi ikke 
0nskede at m0de op der mere. De mente at vi skulle fortsaette med 
epoindspr0jtningerne. De hidtidige indspr0jtninger havde ved naermere 
eftersyn ikke givet nogen forh0jelse af blodprocenten, hvorfor vi skal fordoble 
styrken. Fremtidig skal henvendelser ga gennem egen laege og hospitalet vil 
fremsende spr0jter i det omfang vi far brug for dem. I dag fik vi 12 spr0jter 
med hjem. J0rgen var efterf0lgende til blodtapning med henblik pa 
kontrolbes0g i naeste uge. Vi spiste middag (kyllingebryst og pommes frites) i 
cafeteriet. S0ren anmeldte sit aftenbes0g telefonisk og ogsa Inger Bonde 
ringede men da sov Irene sin middagss0vn. J0rgen henstillede til hende at 
aflaegge os et bes0g. S0ren kom til aftenkaffe. 

Var med k0restolen pa indk0b i Superbest. Ellers ikke noget saerligt i dag. 
Veishaupt har ringet og adviseret servicebes0g pa ejendommens n fyr tirsdag 
den 15/ 12. 

Dagen starter med insulin-chock for Irene. J0rgen fors0gte at komme til at 
tale med en sygeplejerske pa Diabetes ambulatoriet. Ringede dertil ca. kl. 10 
og der blev lovet at der skulle blive ringet tilbage. Rykkede lidt f0r klokken 2, 
men da var sygeplejersken stadig optaget. Klokken 14.30 gad vi ikke vente 
tengere og gik i banken og i chokoladeforretningen for at handle. Da vi kom 
hjem var der tilsyneladende en der havde ringet, men da var det for sent for 
OS. Utrolig darlig behandling af patienter. Ellers ikke nogen nyheder. J0rgen 
har ringet til Wrem. Irene har bestil tid hos fris0r. Kirsten Larsen ringede os 
inviterede os til kaffe den 11 

J0rgen var nede at handle om formiddagen og om eftermiddagen kom 
Liselotte til kaffe. Torben og Kirsten S dukkede ogsa op med deres egen 
eftermiddagskaffe. 

Morten og S0ren kom kl. 11. Og S0ren havde hjemmefra fabrikeret en stor 
portion dej til peberkagehuse. Denne dej matte dog f0rst g0res lidt mere lind, 
ved lidt varme og aeltning. Derefter gik det slag i slag med at rulle dej ud og 
bage stykkerne til to huse. Derefter kunne vi samIe disse og sa var der frit slag 
for de to til at dekorere husene og de gik begge i arbejde med tor ildhu og fik 
skabt et par flotte huse. Ved 16 tiden k0rte de hjem og vi tror at de havde 
faet en forn0jelig dag, vi to gamie havde under alle omst^ndigheder nydt at 
have de unge her. Christa ringede og Alice ringede og indb0d os til denl4. 
Hilde ringede og matte bringe den kedelige meddelelse, at Georg var d0d og 
skal begraves den 10. Johannes har ogsa ringet. 



Mandag 07.12.2009 

Tirsdag 08.12.2009 

Onsdag 09.12.2009 

Torsdag 10.12.2009 

Fredag 11.12.2009 

Leirdag 12.12.2009 

S0ndag 13.12.2009 

Mandag 14.12.2009 

Tirsdag 15.12.2009 

De ringede fra Diabetes ambulatoriet til morgen og vi blev enige om at 
nedsaette aftenenhederne til 6. J0rgen ringede til urologisk afdeling og fik sin 
m0dedato aendret til den 23. Vi kan saledes komme til Georgs bisaettelse pa 
torsdag. J0rgen handlede lidt om eftermiddagen imens ringede Rene og 
anmeldte bes0g i morgen eftermiddag og Preben anmeldte bes0g i morgen 
aften. Vibeke kom pa kort eftermiddagsbes0g hun inviterede til gl0gg pa 
s0ndag eftermiddag. 

Komm.Mette kom om formiddagen. Vi havde storvask (5 maskiner) om 
eftermiddagen kom Bente og Rene efter at de havde str0get duge til 
eftermiddagskaffe. Om aftenen kom Annie og Preben til Kaffe. 

Irene var til fris0r kl. 12.15, hvorefter vi gik til blomster-Lone og bestilte 
barebuket til i morgen samt k0bte julestjerner til os selv. Fru Bonde kom ved 
15 tiden til eftermiddagskaffe. Kirsten H ringede om eftermiddagen og Irene 
ringede til Torben om aftenen. 

J0rgen var en kort indk0bstur inden vi kl. 12.15 blev afhentet af Nordtaxi som 
k0rte OS til Solr0d Strandkirke (turen kostede kun 485 kr.) for at deltage i 
Georg Jensens bisaettelse. Derefter var der samling i menighedslokalerne hvor 
vi fik sm0rrebr0d, drikkevarer og kaffe. Ved 15.30 tiden forlod vi lokalerne 
som la ganske naer ved Jersie S-togsstation og tog toget hjem. Irene klarede 
turen uden problemer, man var traet ved hjemkomsten. Har i dag betalt 
restbel0b til Riis-rejser. 

J0rgen var kl.10.40 hos huilaegen som tog en pr0ve af udslaet i tindingen til 
naermere kontrol. Ny dato 21.12. Vi var begge til eftermiddagskaffe hos 
Kirsten Larsen (tidligere Aldershvilevej 107) i hendes nye pensionistlejiighed 
Ved Jernbanen 8. Dejiig lejiighed. Pa hjemturen gjorde vi indk0b i Superbest. 

Irene sat ud at spillet allerede fra morgenstundet idet hun vagnede op med en 
rigtig om podagra-storeta. (hvoraf den er opstaet er ikke til at forsta). Sa det 
blev en stille dag. J0rgen handlede lidt i SuperBest. Det lykkedes dog ved 
faelles hjaelp at fa aeltet klejne dej, saledes at vi hvis forholdene tillader det 
kan bage klejner i morgen. 

Formiddag: Christa ringede og Irene ringede til Johannes, derefter gik vi i gang 
med at bage klejner, hvilket lykkedes som saedvanlig. Kl. 15 gik vi over til 
Vibeke, hvor ogsa Zarko var til stede. Her fik vi gl0gg og aebleskiver samt kaffe 
og kringle. En hyggelig sludren. 

J0rgen var i Netto og handle om formiddagen. Ved middagstid kom J0rgen 
Wrem og hentede os til Blovstr0d til frokost og eftermiddagskaffe, hvorefter 
han k0rte os hjem. En hyggelig sammenkomst. Torben ringede ved aftenstid. 

Komunal-Mette kom med en elev, hun kontrollerede vand i kateterbl^re. Vi 
fik i dag serviceeftersyn ar ejendommens fyr, det varede omtrent 5 timer. 
J0rgen handlede, Irene kunne ikke komme med da det var begyndt at sne. 
Ellers en stille dag. Preben har ringet. 



Onsdag 16.12.2009 

Torsdag 17.12.2009 

Fredag 18.12.2009 

L0rdag 19.12.2009 

S0ndag 20.12.2009 

Mandag 21.12.2009 

Tirsdag 22.12.2009 

Rolig formiddag. Efter frokost gik vi ned med k0restolen for at begynde indk0b 
af julegaver. Expert skal skaffe CD-boks til Torben. Matas havde deospray til 
S0ren, Imerco havde ikke det rigtige keramik til Astrid , men nogle skale, 
ganske vist ikke alle i de 0nskede st0rrelser. Dernaest var vi hos Profil optik, 
men de kunne ikke finde de linser som var lagt til side til Irene. Man pr0vede 
med en som ikke var den rigtige styrke, men det gik ikke. Sa man matte saette 
den gamIe i igen og sa vil man kontakte os nar de evt. har fundet de rigtige 
linser eller har skaffet nye. Det er kraftigt snevejr i dag over hele landet. 

I dag skulle vi sa have den f0rste gang reng0ringshjaelp, som kommunen havde 
ydet OS, men til den aftalte tid (kl.10.45) dukkede der ingen op. Kl. 11.45 holdt 
der en bil fra servicefirmaet nede pa gaden, men den k0rte vaek. J0rgen 
kontaktede sa visitatorkontoret og meddelte dem, at vi ikke 0nskede det 
pagaeldende firma til at g0re rent hos men ville ga over til et andet firma, 
hvilket man godkendte og ville ordne. Det blev samtidig opiyst, at man nu 
ville rykke sygeplejerskerne, som endnu ikke havne kontaktet os vedr. bleer til 
J0rgen. Klokken ca. 12.20 ringede der en dame og spurgte hvor vi bor. Hun 
kunne ikke finde os i nr. 24 som stod pa hendes seddel. J0rgen gav hende 
besked pa at vi ikke 0nskede hende til at arbejde her. Vi tog derefter en taxi 
til Lyngby Storcenter for at k0be julegaver. Vi fik k0bt til Morten, S0ren og 
Kirsten, men matte sa tage hjem, da det trods alt var for meget for Irene, ikke 
mindst fordi det var ret glat os sjappet efter garsdagens megen sne. Efter 
laengere tids venten ved stationen lykkedes det for os at far en taxi hjem. Lige 
hjemkommet ringede det nye reng0ringsfirma og vi aftalte at de kommer den 
22. Irene ringede til Torben. 

Der kom en ny dame for at skifte pa Irene. Kirsten S kom til en kop kaffe ved 1 
tiden og k0rte os til parkeringspladsen ved Matas, saledes at vi kunne komme 
til optikeren som i dag kunne skifte linse pa Irenes 0je. Derefter gik vi (vi 
havde k0restolen med) i Superbest og handle. Det var ikke nemt at komme 
igennem sneen og sjappet. Al julepost blev gjort faerdig og afsendt i dag. 

Formiddag var J0rgen i Superbest og handle de sidste julegaver. Om 
eftermiddagen kom Vivi til eftermiddagskaffe. 

Stille s0ndag. Irene har ringet til Sigfried og til Christa. Sendt mail til Bente 
Nicolet som har f0dselsdag i dag, Sendt julehilsen (mail) til Edel. Vaskede 2 
maskiner og konstaterede, at der var temperaturstopfejl pa den end maskine. 

Fysio-J0rgen kom kl. 9.30 oh behandlede Irene. J0rgen fik kontakt med 
servicefirma som kommer og ser pa vaskemaskinen den 28/12 kl. 12-16. 
J0rgen var til kontrol hos hudlaegen, som sagde at saret i tindingen var en let 
form for hudkraeft og den havde han jo fjernet. Han vil gerne kontrollere den 
15/3 2010. J0rgen handlede hos slagteren pa vejen hjem. Eftermiddagen b0d 
ikke pa noget nyt. 

J0rgen startede dagen , med at ga banken for at hente forstaerkninger til de 
kommende dage. Det var sa dagen hvor vi atter skulle have reng0ring kl. 
11.30. Men heller ikke i dag kom der nogen til tiden. F0rst kl. 12.50 dukkede 



der en mand op som fortalte at der pa hans seddel stod at han skulle komme 
12.30. Det var imidlertid Ikke et tidspunkt der passede os, sa vi matte sende 
han hjem igen. En opringningtil firmaet bekraeftede at der stod anf0rt 
tidspunktet 11. 30. Der blev aftalt en nyt bes0g mandag den 28. Kl. 13.30. En 
bestilt taxi kom kl. 14.30 og k0rte os til Fodterapeuten som ordnede Irenes 
f0dder. Efter en ny taxitur hjem gik J0rgen pa indk0b i Superbest. Johannes og 
Vivi har ringet i dag. Kirsten kom til tidlig eftermiddagskaffe med en buket 
hvide tulipaner. 

Her st0vsuget og vasket gulve. Hilde har ringet. Var kl. 13.30 til J0rgens 
kontrol pa Herlev hospital. Talte i dag med en af os ubekendt (sympatisk) 
laege som hed Per Rettenborg, som sagde at PSA-tallet nu var steget til 90. 
Han ville foresia en kur men indspr0jtning af hormoner. Derfor skal J0rgen 
oph0re nu med at tage piller og dernaest m0de igen den 16.04.10. Efter 
eftermiddagskaffe gik J0rgen ned og handlede lidt drikkevarer, og da han kom 
tilbage var der bes0g af Zarko, som overrakte ham 3 flasker vin, en aeske 
chokolade og en check pa 1000 kr. som en tak fra ejerforeningen. Irene har 
haft travit med at koge risengr0d til morgendagen. Torben ringede. 

Formiddag var J0rgen nede og k0be vaertindeblomster. Johannes ringede og 
fortalte, at han nu var pa vej over Fyn. Lidt efter ringede han og sagde at han 
nu havde tanket og nu kunne han ikke starte bilen igen. Han matte have FaIck 
til at bugsere bilen hjem, sa han ville ikke dukke op til julefest i Br0ndby. Vi 
matte sa have S0ren til at hente os og det lykkedes ogsa Vi havde en hyggelig 
juleaften var arrangeret af Kirsten. Ved 11-tiden k0rte S0ren os atter hjem. 

Fredag 25.12.2009 1. Juledag. Vivi ringede og aflyste frokosten hos hende i dag da hun er meget 
fork0let og hoster kolossalt. Christa og Siegfried ringede fra Berlin. Irene 
ringede til Johannes og til Torben. Ellers en stille dag. 

L0rdag 26.12.2009 2. Juledag. Endnu en stille juledag. Irene fik til aften et kraftigt affald af 
kulderystninger som varede godt en pa natten. 

S0ndag 27.12.2009 Ringede til Liselotte og meddelte hende, at vi desvaerre ikke kunne komme til 
frokosten hos hende, da Irene ikke var kommet sig over nattens strabadser. 
Eftervirkningerne holdt sig det meste af dagen sa Irene kun var oppe for at 
spise. Ved aftenstid fik hun endnu et anfald, med tilh0rende svaekkelse. 
J0rgen var kort nede og handle i Superbest som havde S0ndagsabent. 

Mandag 28.12.2009 Dagen startede med at vaskemaskinreparat0ren allerede kom kl. 10 hvor han 
var anmeldt til at komme mellem 12 og 16. Han fandt ud at at det var 
varmelegemet der skulle udskiftes, Fysio-J0rgen kom og lavede nogle lette 
0velser med Irene da hun ikke var belt pa toppen efter en darlig nat. Den 
kommunale reng0rer kom ogs3 pa et forkert tidspunkt. Ved 18 tiden havde 
Irene det sa darligt men smerter i underlivet, at kun indvilligede i at anvende 
den abne indlaeggelse pa Herlev hospital. Da vi ankom dertil havde de ogsa 
fundet en stueplads til hende, men vi matte vente lidt indtil de havde fundet 
en seng. Laegen som kom havde ikke kunnet finde journalen endnu men 
unders0gte Irene og mente, at det var tale om en forstoppelse i hendes 

Onsdag 23.12.2009 

Torsdag 24.12.2009 



kateter og man fors0gte at rense det, hvilket ogsa synes at give en 
lettelse. Derfor tog J0rgen hjem ca. kl. 21. Han var dog lige gaet i seng ved 

^ 23.30-tiden da der blev ringet fra hospitalet, at Irene havde faret det 
darligere, og man mente at det var bedst at J0rgen kom dertil. Da han kom 
dertil var flere laeger og sygeplejersker ved at tage sig af hende og hun fik 
taget flere pr0ver og der blev taget r0ngtenbillede af lunger. Hun fik ogsa 
morfinindspr0jtninger hvorefter hun faldt lidt til ro. Stuefaellen blev under 
store protester flyttet til en anden stue og en seng blev k0rt ind til J0rgen. 
Hun faldt efter endnu en morfinindspr0jtning i rolig tilstand. 

Tirsdag 29.12.2009 J0rgen lagde sig et par timer og hvilede indtil ca. kl. 5. pa det tidspunkt hen 
Irene stadigroligt og abnede af og til 0jnene. Ved 6-tiden var det ligesom 
hun fik svaerere ved at traekke vejret, og klokken 6.38 trak hun vejret for 
sidste gang. Hun var gledet stille og roligt ind i d0den efter at hendes indre 
dele tilsyneladende var holdt op at virke et efter et, begyndende med hendes 
nyrer. J0rgen ringede derefter straks til Torben for at fortaelle hvad der var 
sket og kunne efter samtale med laegen tagen hjem ca. ved 8-tiden. 

/ " ^ Herefter gik det meste af formiddagen med at ringe til de af familie og 
vennekreds som skulle underrettes om Irenes d0d. Sidst pa formiddagen kom 
Torben forbi og vi fik en lille sludder. Til eftermiddag foretog J0rgen bes0g i 
bankboksen for at hente de der beroende attester og derefter bes0gte han 
Bagsvaerd begravelsesforretning pa Krogsh0jvej 3 og talte med Liselotte 
Jungesen og fik ordnet de f0rste formaliteter i forbindelse med Irenes 
bisaettelse. 
Torben og Kirsten kom sidst pa eftermiddagen og hentede J0rgen til at spise 
sammen hos Jensens b0fhus. Efter spisningen gik vi hjem til Godtgemt og fik 
en kop kaffe. 
En ubehagelig og traettende dag var til enden. 

Onsdag 30.12.2009 Kl. 9.00 var jeg til m0de med praesten Luise Ipland i Bagsvaerd kirke for at tale 
om Irenes bisaettelse og hvad dertil h0rer. Datoen er nu fastsat til tirsdag den 
5.1.10 kl. 13.00 i Bagsvaerd kirke og derefter arrangeres der kaffedrikning i 
konfirmandlokalet. Der er kaffemaskine og udstyr. Vi skal selv s0rge for 
arrangementet. Pa vejen hjem gik jeg op til Fru Larsen for at give hende 
besked om Irenes d0d. 

Der blev ringet fra bedemanden at kisten kunne lukkes og overf0res 
mandagden 4. Kl. 10.00. Kirsten kom forbi her for at sige, at hun godt vil med 
til kistelukning, sa hun kommer og henter mig . Jeg har efterf0lgende faet 
foretaget de sidste telefonopringninger, ogsa dem til Tyskland. Christa blev ret 
chokeret og Siegfried er p3 ferie, men Anne har lovet at underrette ham nar 
han atter er i Berlin. Verner ringede pog tilb0d at spille til bisaettelsen, men 
det afslog jeg. Har faet tilsagn om hjaelp ved kaffedrikningen fra Vivi og 
Liselotte. Vivi vil hente mig ved 10-tiden pa tirsdag. 

Torsdag 31.12.2009 Ryddede lidt op i k0leskabet samt bortkasserede Irenes undert0j og bragte det 
ned i skraldesaekkene. Var i Supermarkedet med flasker og aviser samt 



handlede lidt. Var hos BlomsterLone og k0be 3 roser til at laegge i kisten pa 
mandag (blomsterforretningen har lukket i 3 dage.). Fru Bonde har ringer om 
begravelsestidspunkt. 
Det er nytarsaften sa jeg ringede til Johannes og 0nskede han et godt nytar, 
samtidig gav jeg ham tilbud om at benytte Irenes plads pa rejsen til Berlin i 
januar. Han overvejer det. Torben ringede ogsa for at give mig gode 0nsker 
med pa vejen, han mener at der kommer en hel del til bisaettelsen. Ellers var 
det en stille nytarsaften hvor jeg n0d Rieu-koncerten i TV. Gik i seng ca. 0.30. 


