
Takk for hilsen til min 80-årsdag! 
Min 80-årsdag 13. mars 2022 ble feiret på veldig fin og minneverdig måte, 

Takk for hilsen fra deg og dine. 

Jeg drister meg til å fortelle om jubileumsfeiringen til personer som jeg vil takke på beste 
måte for hilsener på dagen.  

Hvis alt går bra, vil denne takkemelding og den lille filmsnutten som hører til være 
tilgjengelig for en viss tid øverst i delbloggen Jubileum under mitsem-blogg.com. Den kan 
åpnes i mitsem-blogg.com når man trykker på det tredobbelte likhetstegnet helt til høyre på 
åpnings-bildet og trykker på valget ‘Jubileum’ på skjermen.  

Filmsnutten viser fuglebrettene som jeg ba mine sønner Kenneth og Pål Fredrik om å gi meg 
og sette opp i skråningen mot Grødem Kirke’s parkeringsplass øst for oss. Pål Fredrik tok seg 
av det praktiske etter avtale med Kenneth (tror jeg)! Jeg forestilte meg at å sitte i 
godstolen og se på fuglelivet måtte være et godt alternativ til å sitte på mitt hjemmekontor i 
underetasjen og supplere hjemmesiden, mitsem-blogg.com, med artikler som veldig få, om 
noen, gidder å lese. Fint om du tar en titt på innholdet! 

Fuglebrettet er etter to dager med begrenset aktivitet blitt en stor suksess blant 
småfuglene på Grødem. Det syder av liv hele tiden, og det er mer enn nok å følge med på! 

Min 80-årsdag ble i alle fall feiret på beste måte. Fredag 11. mars 2022 var det samling av 
eldre-gjengen min på Stavanger kommunes kafé for aldre, Skipper Worse ved Ledaal, med 
tale av nestor (tidl. byrettsjustitiarius Olav T. Laake) og gode ønsker fra mange  

venner. Lørdag 12. mars 2022 klarte Turid å dekke på til 16 rundt middagsbordet i stuen vår 
hjemme på Grødem.  

Hjemmesykepleier om morgen var ikke helt fornøyd med min tilstand, og kontaktet 
Legevakten, som kalte meg inn til kontroll. De overveiet innleggelse, men jeg slapp det under 
henvisning til de mange familiemedlemmer vi ventet til middag. Middagen gikk derfor sin gang 
med søsken fra min gamle hjemby Tønsberg og fra Oslo (der jeg ble født), med barn, 
barnebarn og svigerbarn fra Oslo, Bergen og Haugesund. Maten var deilig catering – selv 
Turid har sin begrensning, og noe annet var jo ikke mulig når hun måtte kjøre meg til legevakt 
på formiddagen. Jeg kom meg heldigvis i dagene etterpå, og føler med klar til de neste 16 år 
nå (for den mulighet at jeg blir like gammel som min far).   

Min ambisjon nå er å etablere en liste med sanger som jeg når som helt kan spille på piano, 
når leiligheten byr seg. Husk å spørre meg! 

Øvre Grødem, 17. mars 2022 

 


