Ja vi sendte dig mange kærlige Tanker i Aftes vi vidste jo dine Tanker var hos os

Fredag 5-5-45
Hura Gurli, saa skete det!!!
Hvor er det herligt, og hvor er vi glade, nu
aander vi lettet op, og nu er vi frie mennesker
igen. Du kan tro her er Folk paa Gaden som
aldrig før, udenfor Raadhuset staar mange
hundrede Mennesker, de raaber Hurra hver
gang Frihedskæmperne kommer med en
Stikker eller noget i den Retning, den
allerførste var Fru Marc, og som du vel hørte i
Radioen til Middag er Redaktør Rasmussen,
Robert Justesen med flere arresteret, nu har de
faaet Ørene i Maskinen. Kaj Nebeling som
har været en af de værste og som er Skyld i
mange Borgeres Arrestation, (kan du huske
han var Kæreste med Frk Tang) han er flygtet
til Vejle, og der er gaaet Bil med
Frihedskæmpere til Vejle for at finde ham, ja
Hobro er paa den anden Ende, og det er vel
alle Byer i Danmark, og nu bliver det
spændende naar alle de der var sendt til

Frøslev kommer hjem, du hørte vel i Radioen
at Overlæge Schousbo ogsaa var taget.
Kaffemøllen kom i Sving i Morges, Søster
Poul og P.F mødte i Morges 6½ og vi drak
Kaffe og spiste Rundstykker i 2 timer og nu
skal Livet nydes, og saa haaber vi at der er
Rejsemuligheder, saa du kan komme hjem til
din Fødselsdag, du maa tale med din Chef om
det, dersom, saafremt, o.s.v.
Paa Søndag den 13 Maj er det jo Dorrits
Aarsdag, vi tager derned paa den Maade, at vi
gaar til Skellerup, og saa kommer P.R. med
en Bagerbil og putter os ind i. Søster P.F. og
jeg kan nok sidde foran, og saa kravler Far og
Poul ind hvor Rugbrødene plejer at ligge, det
kan blive helt sjov. Nu faar du ikke mere, nu
skal jeg smøre Mad, og saa tusinde kærlige
hilsner og Kys
Far og Mor
Hils Steffensens, Christian Claus Kisser

Tak for Telegrammet, det var sødt af dig. det er lige kommet som jeg skulle lukke Brevet

