Lissi Warming Harms f. Nielsen
Efter 2. real gik jeg jo i Gymnasiet og havde tre dejlige år der. Efter
endt studentereksamen ville jeg have været til Odense og studere
tysk på Uni.
Det blev desværre ikke til noget, da min stedfar døde midt i
eksamen. Jeg valgte at tage et sabbatår og fik et job i Føtex som
afløser. Mens jeg arbejdede der, mødte jeg min mand Günter.
Vi blev gift i 1974. I 1975, fik vi vores datter, og i 1977 kom vores
søn til.
Jeg gik hjemme og passede mand, børn og lejet hus i 16 år. Det var
en rigtig dejlig tid, som jeg ikke har fortrudt.
I 1991 fik jeg så et deltidsjob på Øster Elkjær i Erritsø. Et år i
køkkenet derefter seks år i Daghjemmet. På det tidspunkt startede
Kommunen deres sparerunder på ældreområdet, og jeg hørte til en
af dem, der blev sparet væk.
Mig – grå i toppen.
Så startede en periode på 14 år i Kommunens
"vridemaskine". Arbejdsprøvninger, kurser,
undersøgelser osv. Alt det endte med, at jeg
blev førtidspensionist, udstyret med rollator.
På et tidspunkt ca. 2003 var vi begyndt at rejse
sydpå. Først til Grækenland et par gange og
derefter til Alanya i Tyrkiet rigtig mange gange.
Vi var dernede sidst i 2017.
Min mand fik derefter konstateret leukæmi,
som han døde af i 2019. Det var hårdt, men jeg
har heldigvis en dejlig familie med to børn og
tre3 dejlige børnebørn. Derudover har jeg også
en del gode venner.
Lige nu sætter Corona jo begrænsninger, træls.
Er kommet på Depotgården i mange år. Der har
jeg lavet lidt af hvert. Jeg har det bedst med at
arbejde med papirler. Mandag og onsdag er
mine faste dage; men der er jo også lukket nu.
Jeg glæder mig meget til vi skal ses igen, når alt
er lukket op igen.

Lidt af min hobby.
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