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Turde jeg - igen? Hanne Skytte Hent PDF Forlaget skriver: I sommeren 1989 gik mine piger og jeg og
snakkede om, at vi gerne ville rejse.

Efter kort tid tog min yngste datter Karen og jeg med Mellemfolkelig Samvirke til først Tanzania på
uddannelse og så til Zimbabwe, hvor vi blev i 5 ½ år.

Det handler min første bog - At jeg turde - om.
Så var jeg i Danmark i 1 ½ år. Det var ikke sjovt. Jeg havde kun ½ års vikariat i Realkredit Danmark, så jeg
blev glad da Mellemfolkelig Samvirke tilbød mig en kontrakt på 9 måneder i Nairobi, senere yderligere 9
måneder i Lare, nord for Mt. Kenya og så blev det 2 år som administrator i Kampala, Uganda inden jeg

sluttede med ½ år for Danida i Landbrugsministeriet i Uganda.
Det er disse 4 år min nye bog handler om.

Efter jeg er kommet hjem har jeg prøvet lidt af hvert. Selvom  jeg ikke er ung længere og efterhånden får
pension, skal jeg jo have tiden til at gå.

Først prøvede jeg at tage buskørekort. Underligt valg, men da jeg lige var blevet skilt gik jeg en del i byen
med min veninde Connie. En dag sagde jeg til hende, at hvis nogen spurgte skulle hun ikke sige jeg var

bankdame. Jeg gad ikke høre folks klager over høje renter o.s.v.
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