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Familien
Mange af jer har spurgt, hvordan det er gået med
Tomas og Katrines barn, der ved første scanning fik
konstateret en hjertefejl. Det højre hjertekammer var
ikke udviklet rigtigt og fungerede ikke. Derfor ville
det ikke kunne pumpe blod til lungerne, når barnet
blev født. Dog er der indtil kort tid efter fødslen en
åbning mellem de to forkamre, så barnet kan leve
nogle få dage ved at det venstre hjertekammer pumper blod til både lunger og krop. Lægerne på Rigshospitalet var i stand til med medicin at bevare den
åbning længere end normalt, så barnet kunne klare
sig nogle flere dage før operationen.
Fødslen fandt sted den 16. juli og gik godt. Den
lille pige vejede 3900g og målte 52cm. Hun blev
straks indlagt på den intensive afdeling. Tomas og
Katrine kunne være hos barnet hele tiden.
Mange har bedt for det lille barn, og det siger vi
alle sammen mange tak for. Katrine og Tomas har
naturligvis også selv bedt meget for deres lille pige,
som de kalder Rosaline.

Lægerne besluttede at operere Rosaline, da hun var
fire dage gammel. Opgaven var at indføre et lille
plasticrør mellem to pulsårer, sådan at det venstre
hjertekammer kunne pumpe blodet både til lungerne
og ud i kroppen. Desuden ville de åbne for den blokerede ventil i det højre hjertekammer, så der kunne
strømme blod igennem. Operationen lykkedes over al
forventning, og Rosaline kom sig hurtigt bagefter.
De blev også udskrevet fra hospitalet hurtigere end
forventet. Selv om der ikke blev nogen mirakuløs
helbredelse, så kunne vi se Guds hjælp og indgreb
mange gange. Vi er også meget taknemmelige for de
dygtige læger og personalet på Rigshospitalet.
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Rosaline er nu en måned gammel, og klarer sig fint.
Vi håber, at det højre hjertekammer nu kan vokse,
for hvis det gør det, er der mulighed for, at hun senere kan bruge begge hjertekamre som normalt. I alle
tilfælde er der brug for flere operationer, men det
vides ikke, hvornår det bliver aktuelt. Dem af jer, der
har Internet forbindelse, kan følge med på
www.rosaline.dk.

Den 5. august fødte Ann en velskabt dreng på
54cm og 3850g. De nybagte forældre er travlt
optaget af at tage sig af den lille og vænne sig til en
ny tilværelse med et nyt midtpunkt. Ann holder orlov
fra sine studier, og Marc har også haft et par ugers
barselsorlov. Vi havde lejlighed til at besøge dem
både på hospitalet og senere i deres hjem i Århus.
Alice bliver i Danmark et par måneder mere, og
regner med det meste af tiden at bo hos Ann og
Marc. Deres adresse er Trillegårdsvej 12, 1.1, 8210
Århus V. I kan følge med på deres hjemmeside
www.elveberg.dk.
Heidi er netop begyndt på HF i Herning, og hun
glæder sig over, at flere af hendes gode venner er
kommet i samme klasse. Hun har fået sig indrettet
fint på et hyggeligt værelse på adressen Ringkøbingvej 11, 7400 Herning.
Jakob er tilbage på IT-college i Grenå. Både
Jakob og Heidi vil nok tage ind og besøge Marc og
Ann i Århus nogle weekends, blandt andet for at se
deres lille nevø, men også for at nyde at være i nærheden af storesøster og Marc. Det kunne de jo ikke
gøre hele sidste år, hvor Ann og Marc var nede hos
os i Kenya.

Orlov
Vores orlov er slut for denne gang, i hvert fald for
Ivers vedkommende. Han rejste tilbage til Kenya den
17. august. Alice bliver til den 19. oktober, blandt

andet for at få mere tid hos vores to børnebørn og de
nybagte forældre i henholdsvis København og Århus.
Hun har også fået en opgave med at oversætte en
bog fra engelsk til dansk for et kristent forlag.
Det var dejligt at have lejlighed til at besøge en
del menigheder og personlige venner, foruden
familien. Tak til jer alle for jeres store gæstfrihed og
støtte til os både i forbøn og med økonomien.

Med kærlig hilsen,
Alice og Iver Larsen

Takke- og bedeemner
Ø Tak Herren for hans indgreb og hjælp til lille
Rosaline. Bed om, at højre hjertekammer må vokse,
og at alt må udvikle sig positivt.
Ø Tak også for en veloverstået fødsel for Ann, og
bed om Guds nåde over deres lille søn.
Ø Bed fortsat for arbejdet med oversættelse til
sabaot, endo og dansk. Bed om, at mange flere må
begynde at bruge Bibelen på Hverdagsdansk som et
middel til åndelig vækst og fornyelse.

