
 
 

Sagsnummer: 12 Navn: Halmaci Livia   

Alder: 86 Ansøgt om: Medicinhjælp/Bleer 

 

Ansøgt om beløb 284 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 1.000 Lei i alt 

Bevilget beløb Apr. 2013 800 Lei i alt + bleer 

Bevilget beløb Sep. 2013 800 Lei Medicinhjælp 

Bevilget beløb Apr. 2014 750 Lei til medicin 

Bevilget beløb Sep. 2014 750 Lei til medicin 

Sagsfremstilling: 
Julen 2014 – Livia død 
Da jeg for 2 uger siden, for 14. gang på lidt over 1 år, måtte sige farvel til et 
menneske jeg holdt meget af, tænkte jeg at, nu måtte 2014 snart godt få en 
ende, nu havde jeg vist taget den sorg der tilkom mig. 
  
Men i går måtte jeg konstatere, at det havde jeg ikke, i går modtog jeg 
nemlig besked om, at Livia er gået bort. 
  
Kære Livia 
Findes kærlighed ved første blik, ja den gør, det ved du og det ved jeg, for vi 
har oplevet det sammen. Vi blev nemlig forelskede i hinanden fra første 
gang vi mødtes. 
Jeg faldt for dit positive sind, ”Hvis bare man vågner om morgenen, så kan 
man ikke forlange mere” en sætning som jeg har hørt mange gange. 
Jeg faldt for dine øjne, et par øjne der var fulde af spilopper, du elskede at 
fortælle historier, og når disse historier handlede om, at du havde gjort 
noget du ikke måtte, så kom der dette helt specielle udtryk i dem. 
Du var altid med på en spøg, jeg husker tydeligt dit ansigtsudtryk, den gang 
jeg forærede dig en pakke tyggegummi, og du for første gang i dit liv skulle 
prøve dette mærkelige fænomen, man kan vist roligt sige, at det ikke var en 
succes. 
Vi to har fra første færd altid skulle holde i hånden, og som jeg sidder her og 
skriver kan jeg fornemme din hånd i min, det er så underligt, at det aldrig 
kommer til at ske igen. I september ville du slet ikke slippe min hånd, du 
fortalte mig, at det var sidste gang vi så hinanden, når jeg kom tilbage i april, 
ville du være borte. 
Jeg elsker dig min ven, og du skal vide, at du for altid vil have en plads i mit 
hjerte, tak fordi jeg måtte blive en del af dit liv, tak for din kærlighed. 
Sov sødt 
  
Laila 
 

September 2012 
 

Livia bor p.t. sammen med sin datter. Datteren der er enke bor til dagligt i 
Medias men er pt. Flyttet ind hos sin mor, for at tage sig af hende. 
Livias hus er utroligt velholdt hvilket undre os, men det er der en helt 
"naturlig" forklaring på. Vi får fortalt, at det er god skik, at når et gammelt  
menneske er på vej væk herfra, sætter familien den gamles hus i stand, så 
alt ser nydeligt ud. Det må være lidt bizart når familien rykker ind og 
går i gang men renoveringen, så ved man at tiden er ved at være inde. 



 
 

April 2013 Livia har den nogenlunde lige som sidst vi var der. Hun er et fantastisk 
positivt menneske, det kan godt være der er både det ene og det andet galt, 
men Livia er bare glad for at vågne hver morgen, hun siger hele tiden, at 
mere kan man ikke ønske sig. 
Livia får 800,00 Lei til hjælp til sin medicin, og så får hun nogle bleer. 

September 2013 Livia det mest positive menneske i Bagaciu, som ind til nu bare har været 
glad for at vågne om morgenen, er ikke helt så positiv mere, hun er ved at 
være træt og er også blevet ældre at se på, og hun hader at tage sin 
medicin. 
Hun har dog ikke helt mistet sin humoristiske sans, hendes datter har sagt 
til hende, at hvis hun ikke tager sin medicin, så dør hun. En aften glemmer 
de så medicinen og næste morgen er Livia hurtig på aftrækkeren, hun siger 
til datteren ”der kan du bare se, jeg fik ikke medicin i går, og jeg er ikke 
død”, det gik godt den ene aften men på lang sigt vil jeg give hendes datter 
ret. 
Livia og jeg er glade for hinanden og holder meget i hånd, denne gang vil 
hun slet ikke slippe min hånd, det er som hun siger farvel, jeg håber det ikke 
og kun tiden vil vise om det er sådan det forholder sig. 
Hun får 800,00 Lei til sin medicin. 

April 2014 Livia har det som hun plejer. Vinteren har gjort hende ældre at se på, men 
humøret fejler ikke noget. Livia prøver noget hun ikke har prøvet før, hun 
får en pakke tyggegummi, det er absolut ikke noget hit. Hvor er det 
underligt at tænke sig, at man i en alder af 86 aldrig har prøvet det før. 
Hun fortæller at hun nok ikke er her næste gang vi kommer, hun tror 
hendes timeglas er ved at rende ud. 
 

September 2014 Livia er kommet til at se rigtig gammel ud, hun går dårligt og igen siger hun 
farvel til os og siger at vi mødes i det næste liv, hun mener ikke selv hun er 
der til april. 

 
 

 



 
 

 

 
 


