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Hvordan griber man ud efter livet og bevarer ægteskabet, når ulykken og hjerneskaden rammer?

Birthe Kristine Jensen leverer et sjældent indblik i, hvordan hun og hendes mand Jørgen Asbjørn Jensen har
fået livet til at fungere, efter en voldsom ulykke for 20 år siden væltede deres liv.

En motorcykelulykke i 1996 bevirkede, at Jørgen Asbjørn Jensen på et splitsekund måtte vinke farvel til sit
aktive liv, for efter flere måneder i koma at vågne op til et liv som hjerneskadet i en kørestol.

"Sangen har lysning" handler om, hvordan det er at leve og dele hverdag med et hjerneskadet menneske. Om
at være pårørende og pludselig blive alene om at træffe alle små og store valg i livet. Om kærlighed og

ensomhed, om opture og nedture, om glade dage og triste dage, om ligeværdighed på trods af store personlige
forandringer, om alle de modsatrettede følelser, som ind imellem er ved at vælte de nærmeste pårørende

omkuld.

Bogen er en beretning om, at livet er værd at leve - også selv om svære kriser rammer.
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