Fra hårde til bløde værdier
Efter skolen har jeg stort set ikke haft kontakt til mange af
jer og efter gymnasiet slet ikke, så jeg glæder mig rigtigt
meget til gensynet.
En stor tak til Ulrik og Erling for deres arbejde med at samle
klassen og for planlægningen af et supergodt arrangement.

Noget om min erhvervskarriere
Efter min gymnasietid (matematisk/fysisk) arbejdede jeg en
kort periode hos købmand Overgaard i det dengang nye og
supermoderne Vestcenter. Der skulle tjenes lidt penge,
inden jeg 1. oktober 1974 gik ind på Jyske Trænregiments
kaserne i Hvorup, Nørre Sundby for at aftjene min
værnepligt. Et meget omhyggeligt valgt regiment – for med
start 1. oktober og 9 måneders værnepligt, (blev regimentstalsmand for at undgå sergentskole)
kunne jeg starte min uddannelse til EDB-assistent allerede året efter. På det tidspunkt en helt ny
uddannelse i det dersens nymodens EDB-noget.
Umiddelbart efter jeg var færdig med uddannelsen, startede jeg som systemplanlægger ved Vejle
Amts Sygehusvæsen. Der var jeg i ca. 3,5 år, før jeg skiftede til det private (havde i mellemtiden
taget merkonomeksamen i personaleledelse og virksomhedsøkonomi – tak til Vejle Amt for det
☺).
Herefter blev det til 27 år i IT-branchen kun afbrudt af 3,5 år i Scanvægt, hvor jeg var produktchef
for deres vejesystemer.
Min længste sammenhængende ansættelse var 19 år i den danske del af Intentia (et svensk firma
med 4.000 medarbejdere fordelt i 40 lande). Jeg arbejdede som salgschef med ansvaret for salg til
fødevarebranchen i Danmark og var samtidig salgsstøtte for søsterselskaberne i Europa, når der
skulle sælges til slagterier.
Min ansættelse i Intentia sluttede brat, da moderselskabet besluttede at lukke afdelingen. Efter et
par år hos andre softwarehuse, måtte jeg sande, at moralen i visse dele af branchen efterhånden
ikke passede med min moral – jeg havde det rigtigt dårligt med at sælge noget til kunder, de ikke
havde brug for. Jeg stoppede i branchen og brugte noget tid på at fundere over, hvad jeg så skulle
lave. En ting var jeg sikker på – det skulle være noget, jeg kunne lidt at lave, og det skulle være
sjovt at gå på arbejde.
Da jeg altid havde arbejdet med mennesker – som sælger, i FDF, i Y-mens Club og som mentor hos
Fredericia Kommune – var mennesker derfor fællesnævneren for indholdet i mine fremtidige jobs.
Jeg ville arbejde som pædagog.
Jeg havde godt nok ikke uddannelsen, men tænkte ligesom Pippi Langstrømpe, at ”Det har jeg
aldrig prøvet før, så det kan jeg godt klare”, eller som humlebien der jo ikke ved, at den ikke kan
flyve.

Jeg startede i 2007 som tilkaldevikar på først et siden hen tre forskellige institutioner – alle havde
de domsanbragte eller misbrugere som beboere.
Da det at arbejde som tilkaldevikarjob er ret økonomisk usikkert, gik jeg efter at få et fast job. Det
lykkedes, så de sidste 13 år har jeg arbejdet med mennesker med forskellige psykiske diagnoser,
blandt andet:
Autisme Spektrum Forstyrrelser/Asperger Syndrom, Borderline, Tourette Syndrom, OCD, ADHD,
generaliseret angst samt ikke mindst mennesker med tidligere misbrug og kriminalitet.
Via en tidligere kollega var jeg så heldig – som 61-årig – at få tilbudt et job på et bo- og
opholdssted i Nørre Aaby (dejligt med et godt netværk), så den 1. februar 2021 kunne jeg fejre 5
års jubilæum som socialpædagog hos Fonden Asgaard i Nørre Aaby.
Min plan er at ’blive hængende’ der, så længe det er sjovt og så længe de vil have mig – så
pensionisttilværelsen må vente lidt.
Dejligt at kunne slutte med et job der også er min ’fritidsinteresse’

Lidt om mig selv
Jeg har 3 børn fra mit første ægteskab. Det har resulteret i 7
børnebørn i alderen 11 til 20 år.
Har siden 2011 været gift med Laila, der har 2 børn og 2
børnebørn.
Helbredsmæssigt har min største udfordring nok været, da
jeg i 2011 jeg fik konstateret kræft. Det fik mig til at indse, at
det vigtigst i livet – er livet.
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I de unge dage var det
faldskærmsudspring.
De senere år har det været
bestyrelses- og foreningsarbejde,
skydning (pistol) og rejser.

