Kyndeløse den 6 Juni 1890
Kjære Datter
Jeg sender dig disse faa linier som besked mm det strikkegarn jeg sender
dig det brune er jo til dibe egne Strømper med det andet er til Jens Peter.
Nu beder jeg dig at du blaat strikker dem efter maale Strømper men jeg
vilde gjerne bede dig om du ikke vilde have Strikket hans Navn i dem med
de tre bogstaver J P S, med vrangmasker for det er jo ikke til at pille op, nu
vilde jeg nok først spørge hvorledes din rejse gik for dig Hjem for det haver
jeg langt paa ikke engang men mange gange for det var ikke nogen
morskabstur i saadant et ondt Vejer og bidende kulde paa saa lang en rejse
men jeg haaber at du nok er kommen vel hjem vor svær det saa end blev vi
haver faaet Brev fra Marie hun havde ventet paa eder efter aftale men
hun troede at i havde opsat Rejsen i det ugunstige Vejer hun havde plukket
Rababer til os at du skulde have tilberedt for os i Hjemmet men de kom jo
ikke os tilgode hun havde nyli talt med Sofie og Hanne de havde været i
Sæby at hente Planter de ere jo begge raske og vel til mode nu vil jeg ogsaa
lade dig vide vorledes det gaar med mit Kors som du havde kjøbt til mig
jeg tog det i brug dagen efter og har ogsaa baaret det ver Dag siden jeg
ved ikke om jeg kan rose eller Dadle det for jeg er nu som altid untagen at
jeg ikke haver havt Hjertebanken saa lidt som forhen men vi ere jo alle
ved den gamle helbred og alt gaar sin jevne gang Sæden fik et stort knæ af
den sidste blæst og regn da der tillige var saa mange store hagel imellem
du haver maaske ventet at Maren havde kommet op til dig i Dag men vi
haver faaet at vide at hun haver faaet overstykke men saa maadu lade dig
nøje med Kristian og de ringe Blomster jeg sender dig, nu maa jeg slutte
mitn ringe skrivelse for denne gang og jeg ønsker dig frem for alt en god
helse og at du maa være vel tilfreds i dine nye omgivelser men naar først
du bliver rigtig kjent med alt saa haaber jeg at det vel nok gaar dig godt,
Lev vel det ønskes af din altid hengivne Moder
du skal ikke sende Strømperne Hjem for nogen kan afkorte dem
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