Hej
Gårdagen, fredag den 10 juli 2020, var min absolut bästa födelsedag av alla mi.na 70.
Som ni vet fick jag blodcancer i slutet av december 2018 och har sen dess fått olika
slag av behandlingar. När jag i maj 2019 gick från MDS till akut Myeloisk Leukemi
AML) där cytostatikabehandlingen och sedan stamcellstransplantationen varit de
viktigaste. I dagsläget har jag inga cancerceller (blaster) i kroppen men det innebär
inte att jag är ”immun” mot bakslag. Men läkarna tycker att behandlingen gått
väldigt bra vilket innebär en fortsatt möjlig positiv utveckling. Men som födelsedag
var gårdagen outstanding. Trevliga fikabesök under dagen och sedan middag ute
tillsammans med min familj, syster och svåger. Det fina vädret bidrog också till god
stämning liksom den fantastiskt fina blombukett som BK Björken bidrog med.
Tack!
Det är svårt att jämföra och säga att detta har varit det bästa i mitt liv. Men att man
inte är öd är ju en oomkullrunkelig förutsättning för allting annat. Det är klart att jag
har många fina men även mindre trevliga minnen i mitt liv. Att bli pappa fyra gånger
är egentligen oslagbart. Om vi pratar bridge är nog sjundeplatsen i SM-lagfinalen
1974 (Hans och jag var 24 år då) både överraskande och stort. Men 2017 var också
ett toppår för mig med en sjundeplats i SM-lagfinalen och en andraplats i Chairmans
Cup.
Under behandlingstiden kändes det viktigt att
dokumentera vad som hände mm. för min egen och
familjens behov. Jag skrev mer och mer och jag
bestämde mig efter ett tag att jag, om jag överlever,
skulle skriva en bok om dessa 19 månader. Så blev det
och för 14 dagar sen blev den klar. 124 sidor i A5format i färg dun kan köpa den hos mig för 100 kr. .
Är du intresserad?
Sätt i så fall in 100 kr på Swish
Konto; 070 581 01 00 och namnet Ingvar Anderson ska
dyka upp. Kom förbi på Brånvägen 7 på Sandbacka (så
bjuder jag på kaffe med bulle) eller hör av dig till mig så
får du boken på annat sätt
När Coronan upphör blir det väl bridgespel på klubben igen. Jag kommer att
fortsätta att spela bridge men lämnar in när det gäller spel på högre nivå. Det tar
mycket tid i anspråk om man ska ha chanser till framgång och inte blir det lättare nu.
Jag vill satsa tid på min familj men kanske framförallt på mina barnbarn och det
innebär också ett ökat engagemang i viktiga samhällsfrågor för att skapa de bästa
förutsättningarna föt en bättre värld för kommande generationer. Vi har alla ett
ansvar för hur vi ställt till det och är skyldiga att bidra till en bättre värld.
Ha en fortsatt trevlig sommar så kanske vi ses på klubben till hösten.
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