Livet gennem tiderne
Under denne overskrift foreligger en hjemmeside med egne erindringer og
slægtsbeskrivelser for Ella og Chr. Østergaard Jensen
Før eller siden når enhver til milepæl på skillevejen mellem år på arbejdsmarkedet og begyndelse for en ny
tilværelse ved den tredje alder, for pensionsstadie.
Ved mange år på arbejdsmarkedet udviklede tiderne sig hele tiden derved, med især nok teknologiske
nyheder, som nutiden blot opfatter som en selvfølge for almen virksomhedsdrift.
For mange ved ældre generationer, forekommer denne udviklings strategi som et handicap ved en
sværhedsgrad langt fra dennes oplæring for livsførelse.
Gennem mine 26 år ved V. Birn jernstøberi, blev jeg herved ret hurtig involveret ved faglige organisations
anliggende for medarbejder, som medførte en del referatbeskrivelser, samt udførte sekretrær job for
medarbejders fællesklub og var derved gennem mange år skrivende red. for dennes fællesklubblad
”Jernnæven”.
Alt om mine år ved V. Birn jernstøberi er beskreven ved vores hjemmeside: www.livet-gennem-tiderne.dk.
Min derved tillagte skriveinteresse har derefter fulgt mig gennem årerne ved den tredje alder, hvor jeg med
glæde har kunnet skriver såvel Ella som egne erindringer, samt slægtsforske og beskrive livet for vore
slægtsrødder.
Alle erindringer og slægtsbeskrivelser foreligger ved vores nævnte hjemmeside.

Hvorfor så den interesse
Efter min mors død i 1984 fremkom ved efterladenskaber en større brevsamling, omkring 100 stk. - over
brevveksling mellem hendes slægtsrødder som udvandrede til USA og Canada gennem årerne omkring 19001930. Ved hurtig pluklæsning derved, skønner jeg denne samling for værende et stykke selvfortællende
livshistorie over det virkelige liv som dengang forekom.
Jeg gik derfor i gang med at dato samler brevene og afskrive dem ordret. Afskrivning forekom på
skrivemaskine, da computer endnu ikke var udviklet til brug for hvermandseje.
Efter afskrivning deraf samlede jeg dette, samt beskrivelse over nævnte familier derved. Dette blev til en
samling ved to bind under navnet ”Vestergaard Slægten” som ved passende eksemplarer blev udstedt til
efterkommer derved.

Skrivemaskinen blev afløst af computer
Efter min 60-års fødselsdag i 1994, købte jeg så min første computer, med styrsystem Windows 3,1, som var
den tids begyndercomputer for hvermandseje.
Denne havde sine begrænsningsmuligheder, men var et ganske udmærket begynderværktøj for selvlære.
Omkring år 2000 var computersystemerne udviklet og fornyet ved flere omgange, ligesom internet nu var
bleven almen for computerbrugere.

Internet blev døren ud til den store vide verden .
Gennem mine år ved den tredje alder er jeg taknemmelig for, at have tilegnet mig selvlære ved computerbrug.
Herved har jeg kunnet nedskrive og gemme begge vores erindringer, ligesom tiden ved internet har uanede
muligheder for slægtsforskningsinteresse, som jeg gennem årerne ved internet har kunnet opbygge en
hjemmeside, som løbende bliver opdateret af hvad som rører sig ved vores livsførelser.
Som sådan kan man også leve et godt liv ved den tredje alder, blot man har fantasi og interesse derfor.
Velkommen til at besøge vores hjemmeside: www.livet-gennem-tiderne.dk. som er med flere henvisninger til
vores tidligere hjemmeside: www.underregnbuen.dk som endnu er tilgængelig.
Vore hjemmesider er opsat med betegnelser over det virkelige liv som vi har levet og udført vore livsgerninger
ved.
Hjemmesiden er senere bleven opsat med begge vore slægtstræer over 6 generationer tilbage til 1700-tallet.
Ella og Christian Østergaard Jensen.

