Jørn og Ulla
Som I jo ved, begyndte Jørn og jeg “at
komme sammen “, som det jo hed
dengang i 2. Real.
Vi blev gift i 1975, så kunne fejre 45-års
bryllupsdag sidste år.
I 1976 fik vi vores første barn, Simon.
I 1979 blev vi begge færdige på seminariet
og ansat som folkeskolelærere. Jørn på
Købmagergades skole, hvor han arbejdede
til skolen blev nedlagt i 2014, og jeg på 6.
Juliskolen.
I 1980 fik vi vores datter Maja
Efter endt barsel på hele 3 mdr. fik jeg
arbejde på Treldevejens skole. Her blev jeg
i 34 år. Så har sammenlagt tilbragt mange Østerstrand. Vores yndlingssted både sommer og vinter
timer på denne matrikel.
Meget specielt at blive kollega med vores gamle lærere,
hvoraf mange stadig arbejdede på skolen. Faldt mig noget
svært pludseligt at være på fornavn med Magna og Agnete.
Begge vores børn er også blevet folkeskolelærere, så
skolesnak har fyldt meget i vores liv.
I 2016 gik både Jørn og jeg på pension. Skønt 😊
Jørn spiller badminton og tennis og er medlem af bestyrelsen
i tennisklubben og har et tidskrævende job med at holde
baner og anlæg ved lige. Vores børn og børnebørn spiller
også tennis, så det er et sted, vi tilbringer mange gode timer.
Jeg er vild med håndarbejde, mest strikning og elsker at læse.
I tidens løb har vi boet forskellige steder, men er blevet i
Fredericia.
Det længste væk vi har været, var da vi i 1986 flyttede i Bofælleskabet Solfang i Erritsø. Hvor vi da
for øvrigt boede ved siden af Erling.
Her boede vi i 12 år, indtil vi flyttede til vores nuværende adresse på Huslodsvej. Nærmest midt
imellem mit barndomshjem på Nymarksvej og Jørns på Ægirsvej.
Vores motoriserede køretøj
Vores børn er heldigvis også blevet boende i Fredericia. Vi har 5 børnebørn og bruger meget af
vores tid sammen med dem.

Ingen af os har kørekort. Så vi har altid transporteret os på cykel. Nu har vi anskaffet en elektrisk
ladcykel. Praktisk at køre både varer og børnebørn på.
Vi har som sikkert mange af jer rejst en masse Vi er jo en priviligeret generation 👍Og da vi har
været lærere, har vi jo haft mega meget ferie 🙃.
Eftersom vi aldrig har haft bil har vi været mange ture
sydpå med tog. Og selvfølgelig også fly
Vores yndlingsferier har været at sejle på de franske
kanaler.
Efter at vi er gået på pension er det også blevet til ferier i
Skotland og Irland.
Nu er det blevet en tradition med efterårsferie i Malaga
med børn og børnebørn. Samt sommerferie hele familien
i Blåvand
Vi glæder os til at se jer alle til maj. Ulla.

Københavnertur med de yngste

Fakta Jørn
25/3 54
Adresse som barn:
Ægirsvej 15
Nuværende: Huslodsvej 38
Mobil: 5085 2503
Mail: joerngommesen@hotmail.com

Fakta Ulla
21/4 54
Adresse som barn:
Nymarksvej 20
Nuværende: Huslodsvej 38
På vej til campingtur i Trelde
Mobil: 28109716
Mail: ullagommesen@hotmail.com

Familietur til Malaga

