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alle.

Efter endt realeksamen var jeg sikker på at jeg ville arbejde med børn.
Jeg fik plads i huset, men familien ombestemte sig. Alle skoler var
startet, så jeg fik lidt sabbat på I.P.Smidts Cigarfabrik. Hårdt
akkordarbejde, men gode penge, især som teenager.
I 1972 tog jeg handelseksamen og fik job i Landmandsbanken i
Fredericia. Her møde jeg i 1978 min mand Henning, som jeg blev giftog stadig er gift med. Midt 70erne var min ”vilde” ungdom.
Vi tog springet til København i 1981, hvor vi begge fik job og fik vores
to dejlige piger i 1981 og 1985. I 1986 flyttede vi af familiemæssige
årsager tilbage til Jylland,. Byggede hus i Solbjerg ved Århus. Desværre
døde min mor samtidig, så det blev ikke den gode oplevelse, vi havde
håbet på. I 1992 var de store fusioner og prikkerunder i bankerne. Jeg
var en af de uheldige. – dog blev jeg fritstillet, hvis jeg gik i skole, så jeg tog tysk og engelsk på højt
niveau, VUC, hvilket også betød studietur til London. Herefter fik jeg job i Tingslysningsprojektet
under Justitsministeriet med omlægning af de gamle tingbøger til edb. Det indebar en del
rejseaktivitet rundt i Danmark. Det var den mest spændende periode i mit arbejdsliv. Projektet
varede til år 2000. Så i gang igen med jobsøgning og nyt job hos Told og Skat med forskellige
opgaver. I 2007 fik jeg ansættelse i Arbejdernes Landsbank, i et nyoprettet supportcenter. Her var
jeg til 2016, hvor jeg gik på efterløn.
Vi har haft fire skønne rejser til USA, South Dakota mv. Vores yngste datter er gift med en
amerikaner.
Vi har altid holdt ferie i Danmark. I mange år camping og altid i Skagen. Pigerne ville gerne med,
bare ferien gik til Skagen. Vi brugte også bankens sommerhuse, primært på Fanø om vinteren. I
mange år rejste vi gerne til Spanien eller de græske øer i vinterhalvåret.

Campinghygge

Aktiv ferie på BGI idrætsefterskole med de store børnebørn

For år tilbage købte vi et dejligt sommerhus ved Ringkøbing Fjord.
Her tilbringer vi rigtig meget tid både sommer og vinter, alene eller
sammen med familien.
Vi har netop solgt vores hjem gennem 34 år. Det var en lang og
svær beslutning, men både hus og have var blevet for stort for os.
1.1.2021 var vi heldige af få en dejlig andelsbolig på 105 m2 også i
Solbjerg. Her er begge dele passende størrelse. Det skal nok blive
rigtig godt, når vi igen må komme ud og shoppe. Det har været
nogle super hårde måneder.
Vi har gode minder, glæder og sorger. Nu ser vi fremad og lever
med de ”skavanker” vi har og får.
Jeg har mødt nogle få af jer i årenes løb, og jeg glæder mig meget
til at møde jer alle.
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Fritid: Jeg har roet i mange år og altid involveret mig i
bestyrelsesarbejde. Camping, kreative ting, strikke mv, sylte og
bage, yoga og familiehygge.

Ferie i Mount Rushmore

