
  

 

  

  

 

Kære Jeppe 

Da du var meget lille var sundhedsplejersken på besøg. Hun fortalte et eller andet som tog 

et stykke tid, og på et tidspunkts udbrød hun: ”Jeg kan altså ikke koncentrere mig, når 

han kigger sådan på mig!!!” 

Nu var hun en dame der var let at bringe ud af fatning, men grunden til vi bringer det op 

på denne dag er, at hun jo havde fat i en af dine væsentlige egenskaber: Dit direkte blik 

som afspejler din fokuserethed og din rolighed. 

 

Du har altid været et meget roligt barn, -når der sker noget nyt eller uventet, tager du 

helt cool bestik af situationen og retter ind efter det. Det er det man altid efterlyser i 

jobann. som ”omstillingsparat og fleksibel”, og det er du i høj grad. Du finder dig dog 

heldigvis ikke i alt, og når du protesterer bliver der lyttet, for det er altid med god grund 

når du gør det.. 

Der er også nogen der kalder det ”at hvile i sig selv”. En af konsekvenserne er 

tilsyneladende at du ikke føler du behøver sige så meget overflødigt. For eksempel vil en 

sms til Mette Signe med det simple spørgsmål ”Hvordan har du det?” blive besvaret 

indenfor 5 sekunder med et svar på mindst 140 karakterer. Du er lidt langsommere: Der 

går nok 7 sekunder. Men svaret er til gengæld unikt. Der står som regel 2 bogstaver: ”OK” 

Du er ikke et oplagt mobbeoffer – det siger næsten sig selv med de egenskaber vi lige har 

talt om. Og du og din søster er også vokset op uden at skændes ret meget. Dog fandt 

Mette Signe på et tidspunkt en knap hun kunne trykke på – og det gjorde hun så lystigt. 

Mette Signe, kan du lige rejse dig og synge de 2 første linjer af den der sang du ved nok? 

Ellers har det været dig der har sørget for freden; da I var små og så ”Bamse og Kylling” 

sammen var det dig der sagde ”Rolig Mette” når det blev lidt for spændende for Mette, så 

hun måtte hoppe rundt i sofaen. 

En anden af dine fine evner er din lyst til at perfektionere, og tålmodigt blive ved indtil du 

har opnået det du ville. Det har for eksempel udmøntet sig i nogle fine forhindringsbaner 

der strakte sig fra enden af gangen og helt ind i stuen, som du forcerede mens vi skulle 

tage tid på det. Det gjorde vi med glæde, lidt motion og konkurrence er jo sundt. 

Og det med motionen er kommet let til dig: Du sad aldrig på skødet af os, - du stod op! Du 

klatrede på alt og var i en periode meget svær at holde styr på. Du har altid været god til 

sport med et element af motorik i sig, så du har i dit unge liv allerede prøvet judo, 

svømning, fodbold, tennis og kajak og har haft lyst til meget mere. Du har været god til 

det hele, så vi venter spændt på, hvad det næste bliver. Lige nu er der gået pubertet i 

den, så det bliver mest til at være sammen med vennerne nede i hullet. 

De sidste 2 år har du spillet guitar med flid dygtighed og stor interesse. Det har været en 

fornøjelse at høre dig spille – både til koncerter, sammen med Niels og Thorbjørn og når 

Mette Signe synger til. Vi håber du må blive ved med det og få de store oplevelser som 

musik kan give så mange mennesker – osse selv om du måske ikke har fået lov at komme til 

Roskilde Festival i år. 



  

 

  

  

 

Når du spiller koncert er du helt utrolig sej, du står med stort overskud og afleverer dine 

soloer mens du har overskud til at se ud på publikum, - det er så flot og vi bliver så stolte 

at det ikke kan beskrives, - men det har du vist opdaget, jeg får tårer i øjnene bare vi 

taler om det! Dine venner komme osse trofast til koncerterne, og man kan høre at du har 

en god fangruppe.  

Min morfar holdt tale for mig til min konfirmation. Han startede med at hale talen op af 

lommen og læse ”2 liter mælk”, ”1 pakke smør” og så videre. God lille gimmick, som jeg 

blev mindet om, da du foreslog at vi skulle skrive den slags ting på den gule seddel vi 

lagde med indbydelsen. En del af dine venner og familie her har lagt mærke til den 

detalje. Og det er osse værd at lægge mærke til. Jeppe har en krøllet hjerne som 

resulterer i nogle mærkelige og meget morsomme udtalelser. Det oplever vi voksne ikke så 

meget, men når Jeppe er i selskab med jævnaldrende – og ligesindede, så får det frit løb 

og så er det svært for os gamle at følge med. Heldigvis. For noget skal man jo holde for sig 

selv. At det så kan være svært når hele venneflokken følger een hjem en fredag aften alt 

alt for tidligt, se det er en anden sag, som vi ikke kommer ind på her. Vel? 

Vi kunne godt blive ved. Men det gør vi ikke. Din konfirmation markerer en milepæl i dit 

liv. Man kan gøre nok så meget grin med at forældrene står og højstemt siger: ”nu træder 

du jo ind i de voksnes rækker”. Men sådan er det altså! Og du har udviklet dig så meget 

det sidste halve år at vi for eksempel ikke kunne finde et billede til din indbydelse der 

lignede dig helt. Vi kan godt lide den udvikling vi ser dig gå igennem. Og tror at med de 

egenskaber og den personlighed du har, så er du fuldstændig klar til at træde ind i 

rækkerne. Du får ikke noget cigaretetui, og du skal ikke drikkes under bordet her. Det 

med pigerne taler vi ikke om. Men derudover er du så klar til at være blevet konfirmeret 

som noget menneske kan blive.  

 

Jeppe længe leve – 3 lange – 3 korte og så et meget langt 


