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Henvisning 

Eget navn og stednavn er gjort anonyme, men står i det originale dokument. 
 

Helbredelsesberetning 

L. T., H., 13.4.1957 

Siden 1950 har jeg haft voldsomme mavesmerter. Derfor søgte jeg dr. W., H., S…str. 
Efter undersøgelsen blev jeg henvist til sygehuset i S., hvor jeg igen blev undersøgt 
af dr. G., og behandlet ifølge hans diagnose. Jeg måtte underkaste mig en ”rullekur”, 
og desuden blev der efter indsprøjtninger ordineret diæt. Efter 3½ uge blev jeg ud-
skrevet, og jeg blev anbefalet fortsat at holde diæt, da det drejede sig om en slim-
hindebetændelse. 

Om sommeren samme år fik jeg igen de voldsomme smerter, så jeg var ved at for-
tvivle. Gennem dr. P., H., D…str., blev jeg henvist til en røntgenlæge. Resultat: Gal-
desten. Da de derpå fulgte medikamenter ikke hjalp, gik jeg over til en oliekur, som 
gav resultat. Men mave- og hjertelidelsen var der fortsat, og desuden kom der nyre-
bækkenbetændelse. I 1955 forværredes min lidelser i den grad, at jeg ikke mere 
kunne tåle diæten. Følgen var naturligvis afmagring. 

Foråret 1955 hørte jeg gennem min svigerinde om hr. Grönings helbredelsesresulta-
ter, og gik til ham efter et foredrag. Under foredraget mærkede jeg en kriblen og skæ-
ren gennem maveområdet. Hjemme måtte jeg de følgende dage meget ofte udtøm-
me mig. 

Efter at jeg anden gang havde hørt på et foredrag af hr. Gröning, følte jeg mig bety-
deligt bedre og fri for vanskelighederne. Bedringen har gjort sådanne fremskridt, at 
jeg i dag kan spise alt. 

Min mand og jeg er medlemmer af Gröningforbundet i E. Vi er vores ven Bruno 
Gröning evigt taknemmelige for at han har befriet mig for mine lidelser, og jeg takker 
Gud, der gav ham kraft til det. 

H., den 13.4.1957 

L.,…weg 25 

L. T. 

Kilde:  

Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen 


