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En dag da Inger og Hans Lyngby Jepsen står på Lyngby Hovedgade rammer virkeligheden dem med fuldkraft.
Inger rammes af en blodprop i hjernen og de rammes begge to af en ny og svær tilværelse. Inger har fået afasi
og har mistet evnen til at tale. "Endnu en god dag" er forfatter Hans Lyngby Jepsens usentimentale skildring af
to års kamp for at komme tilbage til livet efter blodproppen.
I bogen beskriver han ægteparrets erfaring med hospitaler, læger, pædagoer og andre professionelle, og ikke
mindst parrets fælles kamp for at få noget så enkelt som endnu en god dag. Bogen er tilegnet Inger, men også
de mange mennesker, der hvert år rammes af afasi og deres pårørende.Hans Lyngby Jepsen (1920-2001) var
en dansk skønlitterær forfatter. Hans Lyngby Jepsen blev født på en fattiggård i Aalborg, hvor hans far var
forstander. Han flyttede fra byen efter studentereksamen for at studere på Polyteknisk Læreanstalt i
København. Hans Lyngby Jepsen debuterede i 1943 med en novelle i Politiken, i 1945 udkom hans første
novellesamling og i 1946 debuterede han som romanforfatter.
Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære
Forfattere, og var i det hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.
Det skyldes, at der ikke ﬁndes et enkelt sygdomstegn eller en enkelt prøve (fx blodprøve), der giver en

entydig diagnosticering af sygdommen. 2, s. Det skyldes, at der ikke ﬁndes et enkelt sygdomstegn eller en
enkelt prøve (fx blodprøve), der giver en entydig diagnosticering af sygdommen. Diagnosticering af ALS. 2,
s. 2, s. Om sejre og nederlag, om tvivl og muligheder. Det kunne jo egentlig ikke komme bag på nogen, det
embedsopslag fra januar 18, hvor menighedsrådet ved Brønshøj kirke annoncerer efter en præst, der vil vie
homoseksuelle. Alzheimers sygdom (forkortet AD fra engelsk Alzheimer's disease eller Alzheimers) er en
kronisk neurodegenerativ sygdom, som er årsag …. Af Agnete Raahauge, Tidehverv 2018 nr. Nok er der
dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V peger på nye tider i dansk politik. Om
sejre og nederlag, om tvivl og muligheder. Måske har DF serveret en matchbold til en ny, god udvikling ved
at stå udenfor. Alzheimers sygdom (forkortet AD fra engelsk Alzheimer's disease eller Alzheimers) er en
kronisk neurodegenerativ sygdom, som er årsag … Bog En række mænd og kvinder fortæller i denne bog
deres personlige historie om livet med ordblindhed.
Nok er der dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V peger på nye tider i dansk
politik. 2, s. Måske har DF serveret en matchbold til en ny, god udvikling ved at stå udenfor. 21-22.

