Anette
I har gjort det svært for mig, da jeg ikke er en person,
der fortæller så meget om mig selv. Det har I jo nok
fundet ud af, da I ikke kunne finde mig.
Da jeg gik ud af skolen, var det handelsskolen der trak,
derefter var det så ud og finde en læreplads.
Jeg kom i lære på Motorkompagniet, hvor jeg blev
nogle år efter min læretid, hvor jeg sad med
kassearbejde, indregistrering af biler og lønninger.
Da jeg havde fået min nysgerrighed stillet, skulle der
prøves noget nyt.
Prøvede et par steder, men der var ikke nok
udfordringer, som jeg gerne ville have.
Der kom en forespørgsel fra Loehrs Fabrik, hvor min
far arbejdede, om jeg kunne tænke mig at arbejde for
dem. Der kendte jeg nogle af de ældre fra min
barndom. Jeg var med min far, når de hver lørdag skulle

Anette og det yngste barnebarn Karl
vaske deres biler og hygge om bilerne.
Prøve kunne jeg da, og jeg fandt det
interessant, og der var kontakt til mange
flader. Her blev jeg, til de desværre gik
konkurs i september 1987.
Derefter blev min samlever og jeg enige
om, at tiden var kommet til at flytte
sydpå (Egernsund og derefter St.
Jyndevad). Jeg havde barsel, og han ikke
så mange kilometer at køre, da han på
det tidspunkt boede i Hamburg.

Anette og svigersøn Thomas i Italien.

I september 1989 fik jeg så job hos Peter
Holm - nu BHJ, der er et firma med
mange grene - egne fabrikker i ind og

udland, Pet Food, Food og Proteiner. Der var mange muligheder, som jeg fik lov at være en del af.
De sidste 15 år var jeg i Protein Food (Essentia), hvor jeg havde med forsendelser til hele verden,
transporter, veterinærer og lagre at gøre.

Havde her 30 gode år og gode kolleger,
som jeg med glæde kan tænke tilbage
på. Jeg gik på efterløn september 2019 og
nyder det.
Jeg har to piger, den første blev født i
1979, den anden kom i 987. Har tre store
børnebørn og den sidste kom i
Coronatiden.
Jeg nyder livet i Kollund eller i Italien, hvor
jeg har mine campingvogne. Elsker at gå
lange ture i naturen, lytte til fuglene, at gå
ved havet og nyde udsynet over det og
mærke duften af havet.
Anette, datter Louisa og svigersøn Thomas i Italien.
Min yngste datter, svigersøn og jeg nyder også gerne god mad, så har ham og jeg også mulighed
for at nyde en god øl.
At passe køerne (GALLOWAY) oppe hos den yngste datter, de har hobbylandbrug - Ja - Ole og
Arne, det havde I nok ikke troet.
Mit motto og hilsen til jer alle er: HUSK at nyde det mens man kan og at være positiv.
Hilsen Anette
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Anettes ko, Lullu.
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