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"Farvel far" er historien om Hanne, der vokser op i et akademikermiljø, hvor hun hurtigt finder ud af, at hun
ikke hører til. Som ung får hun en alvorlig fysisk sygdom efterfulgt af en psykisk sygdom. Til trods for sin
modgang formår Hanne dog at etablere sig med uddannelse, mand og tre børn. Men så mister Hanne sin far ...
Ingrid Nørup er en dansk forfatter, der er uddannet socialrådgiver. Et arbejde hun bestred i 18 år, før hun var
nødsaget til at stoppe på grund af sygdom. Dette gav hende til gengæld mulighed for at påbegynde sin
forfatterkarriere, og hun har udgivet flere bøger, heriblandt "Krigshelvede – 31/2 år i japansk krigsfangelejr"
(1999) og børnebogen "De si‘r hun er tosset" (1993) om psykiske sygdomme. Udover sine bogudgivelser er
Nørup en flittig kronikør.
Og tak til min far og min søster, min hund og min bror Men mest af alt, tak til mig selv Tak til mig selv,.
Farvel har ingen religiøse præferencer og alle med eller uden tro kan bruge dette site. Nu har jeg tænkt meget
over tingene. Fat det. Nyhedsudsendelse: 19:30 - 19. 2012 · Torsdag sagde vi farvel til min gamle far. Nu
hvor jeg har tid til at kunne komme over det, men samme tid prøve at glemme dig. Aflivning Det giver
mindre stress for dig og dit dyr, at aflivningen foregår i eget hjem - i trygge og vante omgivelser. BORA
bordemfang er en revolutionerende emafsugningsteknologi, hvor madosen afsuges helt nede ved kogetoppen.
I stedet bliver han fra 1. Farvel Far.
Leo malede fars kiste.
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