Leni Godt- et tilbageblik på 46 år i det nordjyske
Jeg glæder mig rigtig meget til at vi skal ses, så tak til Erling og Ulrik for at tage
initiativ til arrangementet.
I de tre år i realen havde jeg to
fritidsjob, dels hos Fredericia
Dentallaboratorium som hjælpepige og
i weekenden i butikken hos bager
Ditmann på Vesterbro. Det gav mig råd
til at købe en splinterny rød Puch Maxi,
som skulle bruges til transporten til
handelsskolen, som jeg havde bestemt
mig for at skulle på efter 3. real. Jeg
blev faktisk tilbudt en læreplads som
tandtekniker hos dentallaboratoriet
men takkede nej, da jeg ville på
handelsskole.
Efter handelsskolen fik jeg job som
kontorelev hos forsikringsselskabet
DANNEVIRKE i Danmarksgade
(bygningen lige over for Landsoldaten).
Læretiden var 2 år men efter 1 års tid
mødte jeg Jens Jørgen, som var fra
Aalborg men sendt til Fredericia for at
arbejde på Superfos for sit firma.

Vi blev kærester og støttede flittigt DSB det næste års tid med at rejse mellem Fredericia og
Aalborg. Da jeg var udlært i 1974, besluttede jeg at flytte til Aalborg. Jeg fik hurtigt job på Dansk
Eternit Fabriks edb afdeling, hvor jeg var indtil 1983. I mellemtiden var vi blevet gift og fået 2 piger
i 1976 og 1979, lejligheden var blevet for lille, og vi købte hus i Biersted ved Aabybro (nuværende
Jammerbugt kommune).
Fra 1983 til 1988 arbejdede jeg i vikariater hos Skattevæsenet i daværende Aabybro kommune,
skolesekretær og hjælper i børnehaveklasse og hos en ejendomsmægler, indtil jeg i 1988 blev
ansat i Sygesikringen ved Nordjyllands Amt.

I 2007 blev Amtet til Region Nordjylland, og jeg skiftede afdeling til Patientdialog, jeg arbejdede
alle årene som sagsbehandler med administration af privatpraktiserende tandlægers overenskomst
samt som sekretær for regionens Tandlægeklagenævn.
Over en årrække tog jeg sideløbende med mit arbejde en Kommunomuddannelse indenfor
offentlig forvaltning, sagsbehandling og jura. Min fritid var sparsom, da min mand arbejdede som
rejsemontør i ind- og udland, så jeg var meget alene med vores piger. Dog var vi alle meget
engagerede i den lokale idrætsforening, hvor begge piger spillede håndbold og fodbold, og Jens
Jørgen var håndbolddommer.
Familien blev for snart
mange år siden udvidet
med 2 dejlige
svigersønner, der begge
er fra Thy. Efterfølgende
kom der 3 skønne
børnebørn Naja på 16
år Malte og Simon på
12 år (fætre født med 3
måneders mellemrum)
Westien Ludwig og
labradorhvalpen Luna.
Vi er så heldige, at
begge familier, efter en
afstikker til Aalborg,
bosatte sig i Biersted.
Efter 29 år i Amt/Region
valgte jeg i 2017 som 63
årig at gå på efterløn.

Leni og Jens Jørgen bor i Aabybro.

Fritiden går nu med hus og have, bøger, strikning, kryds og tværs, rejser, koncerter, klub med gamle
kolleger, følger børnebørnene i deres sportsaktiviteter og ikke at forglemme at heppe på Aalborg
Håndbold til hjemmekampene i Gigantium.
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