Christa
Efter endt skolegang fortsatte jeg med at
se et par stykker fra klassen, men efter få
år ebbede det ud. Voksenlivet kaldte.
Jeg var i den grad træt af at gå i skole, så
jeg skulle under ingen omstændigheder
læse videre lige med det første. Derfor
kom jeg i "huset" hos en familie med tre
børn, og det var en dejlig tid som endte

med at blive til et venskab, der holdt mange år frem. i
1973 startede jeg på handelsskolen. Samme år flyttede
jeg hjemmefra og blev gift, og da jeg fik eksamen var
jeg gravid i 7. måned. Jeg var hjemme hos sønnen
on/off de næste par år og startede derefter på
gymnasiet.
I 1978 fødte jeg min anden søn. I 79 blev jeg ansat som
uuddannet pædagog, og det blev starten på mange års
arbejde med børn mellem 6 og 19 år, deriblandt børn
med forskellige handicap. I mellemtiden var jeg blevet
skilt og havde mødt min nuværende mand Benny og
hans datter som er jævnaldrende med min ældste søn.
Vi har nu været sammen i 35 år. Da SFO blev oprettet
på "vores" skole, blev han leder af den. Han var der i 21
år. Jeg har været vikar i SFO´en et par år.

Omkring år 2000 skiftede jeg arbejdet med børn ud med arbejdet med ældre og handicappede og i
2004 uddannede jeg mig til sosu. En del af tiden arbejdede jeg på en demensafdeling. Det er et
meget interessant - givende - og meget hårdt arbejde, som jeg var virkelig glad for. I 2015 gik jeg
på efterløn. temmelig slidt. Nu nyder jeg bare tilværelsen. Vi har aldrig ligefrem været
globetrottere, men har dog rejst. Derimod har festivaller, koncerter og musicals altid været en del
af vores liv, og så har vi købt en kolonihave. Det havde ingen af os troet, vi ville, da vi var yngre,
men man kan ligefrem overraske sig selv haha. Vores tilsammen tre børn har klaret sig godt. De
har alle godt arbejde. To som lærere og en datalog. De har beriget os med syv børnebørn i alderen
5 - 20 år. Det er en stor glæde.
Det bliver sjovt at ses.
Christa.
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