Jeg er nu en 66-årig pige med gråt hår
Lever et godt liv på landet med Sven-Aage , der er landmand. Og med vores
labrador,Siff.
Efter gymnasiet hvor jeg blev
nysproglig student, valgte jeg
læreruddannelsen på Haderslev
Statsseminarium og blev lærer i 1977
og tumlede lidt rundt som vikar på
Fyn.
Da jeg havde disciplinære vanskeligheder, arbejdede jeg nogle år som
redaktionel medarbejder på
Lokalavisen Assens, og senere
pædagogisk arbejde på fritidshjem for
omsider at få seks gode år som
underviser på Lomborg Ungdomsskole.
Herefter handelsfaglærer ved Lemvig
handelsskole.
I slutningen af 80érne blev jeg
erhvervsvejleder ved Arbejdsformidlingen i Lemvig, og i 2010 jobkonsulent
i Assens, indtil jeg gik på efterløn.
Årene ved AF/Jobcenter var for mig en
vidunderlig tid, rent arbejdsmæssigt,
men et overforbrug af alkohol
prægede mit liv i mange år. Dog uden
sygedage overhovedet, og prisen for
overforbruget var to forliste parforhold.
(med i øvrigt to dygtige og søde mænd)

Lene sammen med labradorhunden Siff.

For tre år siden valgte jeg at droppe både smøger og alkohol, og det blev et vendepunkt i mit liv.
Og reddede mit forhold til Sven-Aage, som jeg mødte på datingside i 2012.
Jeg fik aldrig børn.
Nu er jeg aktiv i Røde Kors butik. Hjælper med det praktiske på husmandsstedet og sørger for mad
i høsten. Dyrker motion på hobbybasis.
Omdrejningspunktet for mit -og vores -sociale liv er Sven-Aages datter og hendes familie (Kolding)
- plus en god flok af venner.
Glæder mig meget til at se jer. Gensyn Lene!

FAKTA
Født:
Boede:
Adresse:

Mobil:
Mail:
Siff:

1954 i Dreslette
Kongensstræde 48. Flyttede som 14 årig sammen med min mor til Fredericia.
Farrisvej 50, 6580 Vamdrup.
Vores hjem er Sven-Aages barndomshjem. Totalrenoveret de seneste tre år.
Kolossalt arbejde. Puha.
2929 5877
leneclausen1@gmail.com
Dejlig labradorhund på 12 år

Siden 2012 har jeg boet sammen med Sven-Aage på husmandsstedet på Farrisvej i Vamdrup..

