Blå bog for Gunda Herlufsen (f. Pedersen)
I februar 1971 var jeg for første gang på Casalinca med Dorit og Grethe. Her mødte jeg Henning, vi
blev kærester, gift i 1976 og er stadig sammen.
Vi har to børn, Kristian f. 1980, journalist, bor på Frederiksberg med sin kæreste og Mette f. 1983,
butiksuddannet, bor i Fredericia med sin kæreste og Johanne på 3 år. Johanne er (ligesom alle
andres børnebørn) helt fantastisk.
Jeg var skolepatrulje sammen med Leni og kørte også Puchknallert, med tween-sæde.
Efter realeksamen kom jeg på gymnasiet og blev student i
1974. Derefter arbejdede jeg to år på Døveskolen og kan
stadig en smule tegnsprog. Jeg arbejdede på et elevhjem
som pædagogmedhjælper og fik overbevist den lokale
afdeling af fagforeningen Dansk Kommunalarbejderforbund
om, at jeg selvfølgelig kunne være medlem der. På
døveskolen var jeg især optaget af deres familierådgivning,
hvor der samtidig var en socialrådgiverpraktikant. Jeg tror
selv, at det var her min interesse for den uddannelse blev
vakt, men blev noget overrasket, da jeg for nogle år siden
genlæste Blå bog fra gymnasiet og opdagede, at mine
klassekammerater allerede havde forudset, at jeg skulle
være socialrådgiver.
Jeg kom ind på uddannelsen i 1976 og blev færdig i 1979.
Har arbejdet som socialrådgiver i Fredericia kommune i tre
Henning sammen med Johanne
tre år og i Kolding kommune frem til 1992 med alle felter af det sociale arbejde. Har været
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og har altid været fagligt aktiv.
I 1992 blev jeg valgt til
faglig sekretær i Dansk
Socialrådgiverforening i
det tidligere Vejle Amt. I
2006 blev jeg opfordret
til at prøve at arbejde på
vores forbundskontor i
København. Jeg var der i
trep måneder og boede
på Nørrebro i
hverdagene og var
hjemme i Fredericia i
weekenderne. Det var
lige i den periode, hvor
Ungdomshuset på
Fra venstre, min søn Kristian, lille Johanne på hans arm, min datter Mette og hendes kæreste Jeppe.

Jagtvej blev rømmet, og der var borgerkrigslignende tilstande på Nørrebro. På et tidspunkt skulle
man vise legitimation for at komme over Dronning Louises Bro og bevise, at man havde et lovligt
ærinde på Nørrebro. Jeg boede i en fremlejet lejlighed, men var stadig folkeregistreret i Fredericia.
Jeg kunne derfor ikke komme ” hjem” fra arbejde i et par dage.
Jeg syntes det var vildt spændende at arbejde på vores forbundskontor, og jeg må have gjort det
godt, for i 2007 blev jeg spurgt, om jeg ikke ville være barselsvikar for en kollega derovre og
samtidig deltage i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Jeg skulle ikke tænke
mig om ret mange gange, inden jeg sagde ja. Jeg fik en lille lejlighed på Amager og arbejdede igen
fire dage om ugen i København og en dag hjemmefra. Barselsvikariatet udløb, men på forunderlig
vis er jeg stadig ansat på vores hovedkontor i København. Jeg boede derovre 2-3 år og i
forbindelse med nye arbejdsopgaver fik jeg mulighed for kun at være i København 1-2 dage om
ugen og resten af tiden i Fredericia, så nu pendler jeg. Jeg arbejder blandt andet med rådgivning af
medlemmerne, sager mod arbejdsgiverne og overenskomstforhandlinger på det offentlige
område.
Vi bor i parcelhus i Sanddal og har boet samme sted siden
1986. Vores hund Felix sørger for, at vi får gået ture hver
dag. Han er en labradorblanding og selv om vi havde
besluttet, at vi ikke skulle have hund igen og faktisk havde
været uden hund i et år, så ramte hans dårlige opvækst og
videre skæbne noget i vores hjerter, så nu bor han os. Vi
har arbejdet hårdt på at gøre ham til en god hund, og jeg
synes vi er lykkedes.

Felix, seks år.
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I min sparsomme fritid elsker jeg min have, har mange
rhododendron og mange engelske roser. Jeg er også ret
kreativ og har en stor maskinpark på mit syværelse. Jeg syr
tasker, tøj - primært til Johanne, syr patchwork, broderer
på maskine og laver folietryk. Nå ja, jeg strikker og hækler
også, men det er inde i sofaen. Elsker en god bog, ser ikke
meget fjernsyn. Kan godt lide speedway og håndbold og
rejser gerne – helst til hovedstæder for at opleve noget,
men har også været på De
Dansk-Vestindiske Øer og i
Kina.

