
Kære alle sammen ! 
 
Jeg vil gerne sige noget til jer og til Lars. Det er svært, men jeg prøver . . . . 
 
Susanne 
Jeg sagde til dig forleden, at jeg ikke kendte dig, men jeg vidste, at du betød noget for 
Lars. Nu ved jeg også, at Lars betød rigtig meget for dig. 
 
Ninna 
Du har 3 fantastiske børn. Lov mig, at du passer godt på dem ! 
 
Moster, Jørgen, Marianne, Jan og Charlotte (og jeres familier) 
I betyder så meget for os, og vi er rigtig glade for, at vi har jer. 
 
Anne Mette, Inge og Henning 
1000 TAK fordi I altid vil hjælpe os og er her for os. 
 
Lone 
Tusinde TAK for ALTING – ALTID. 
 
Frederikke 
Tænk, at vi skulle lære hinanden at kende på den måde. 
 
Stine, Simon, Viktor, Andreas, Andreas og Michelle 
I er alle sammen så søde (én specielt god til at prutte). Bliv ved med at være, som I er. 
 
Anders og Jørgen 
Lov mig, at I passer godt på mine søstre. 
 
Dorte og Sanne 
Nu har jeg kun jer. Lov mig, at I bli’r her. 
 
Nikoloaj, Rasmus og Louise 
Jeres Far kan ingen erstatte. Men vi vil altid være her for jer, og vi vil aldrig svigte jer. 
 
Mor og Far 
Det gør simpelthen så ondt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan I har det. 
I har altid været her for os. Husk på, at vi også er her for jer. Sig til – Sig fra . . . . 
 
Ole, Katrine og Mikkel 
Jeg elsker jer meget højt, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden jer. 
 
Jeg har fundet nogle billeder fra de ”perioder”, hvor Lars har betydet allermest for mig, 
Nemlig som bror og som onkel for Mikkel og Katrine. 
I kan se dem her . . . . 





Søde, søde Lars 
 
Jeg synes ikke, det er lang tid siden, at du stod nede foran blokken og råbte på mor og 
sagde, at hun skulle kaste en sukkermad ud ad vinduet, for du ikke gad komme op og 
spise den. 
 
Lars havde problemer med nogle konsonanter, så det lød ca. sådan her: 
”Moar, dast li’e en duttermad ud a’ vinduet. Jæ gider dæ’me it komm’ op og bit’en” ! 
 
Det er heller ikke længe siden, at vi løb og spillede ”Himmel og Helvede” nede i ”Buret”, 
eller sprang ud fra køjesengen, så fru Knudsens lysekrone klirrede, eller sprang rundt i 
lejligheden og hev gardinerne ned en dag, hvor Mor og Far var i byen. 
 
Jeg kan huske, at du stjal småpenge i mine gemmer. Du troede ikke, at jeg ville opdage 
det, men var bogført. 
 
Og kan du huske, da du var med mig til dit første halbal i Assentoft, og du blev så fuld, at 
jeg måtte ringe efter far, fordi du var ved at få tæsk ? 
 
Jeg kunne sikkert blive ved, men jeg er helt ”tom” lige nu ! 
 
Du er den mest kærlige og omsorgsfulde bror, jeg kan ønske mig, og mit hjerte tigger og 
beder om, at du banker på døren, og du lister ind og giver mig et knus, ligesom du plejer, 
Men min fornuft og forstand fortæller mig, at det ikke vil ske. 
 
Jeg håber bare, du har det godt deroppe, og de andre der kan se, hvor dejlig du er. 
 
Jeg vil altid savne dig . . . . 
 
Søde søde Lars . . . .  Jeg elsker dig ! 
 
Lotte 
 
 
 
Afskrevet fra håndskrevet original. 
 
 
 
  


