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Emne: Re: {SPAM} RE: Hvor blev vi af

  

 

  

Kære alle! 

Mange tak for sidst, det var, som mange har skrevet, en virkelig hyggelig dag vi havde sammen. 

jeg kunne godt have brugt lidt mere tid, men vi ses jo igen, selvom det måske er lidt 

optimistisk, at lægge  

planer fem år frem i vores alder! 

Jeg har altid gerne villet være lærer, så efter eksamen søgte jeg optagelse på Jelling Sem. jeg 

måtte vente et år, som blev brugt på lidt arbejde hist og her, og et højskoleophold. Jeg blev 

færdig i 1970, og  

foruden lærereksamen, havde jeg fundet en kone, som jeg stadig er gift med, har to børn med 

og fire dejlige børnebørn. Jeg var efter eksamen soldat i Fredericia i et år, derefter fik jeg 

arbejde i Middelfart skolevæsen 

først på 7- klasses skole i 27 år. derefter synes jeg , det kunne være spændende, at undervise 

ældre elever, og var de sidste 13 år på Hyllehøjskolen. Jeg gik på efterløn 2011. Selvom jeg 

aldrig har været ked af mit arbejde, har jeg heller ikke savnet det. Vi nyder fritiden og vores 

børnebørn. Ellers bruger jeg al min øvrige fritid på golfbanen, en skøn hobby.  

Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske alle et rigtigt godt og lykkeligt nytår, have det godt 

og måske på gensyn!! 

Mange kærlige hilsener 

Finn S. Hansen 
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