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Min Gode Historie om VIRKSOMME kvinder – En Besvarelse  

Kapitel:  1984.05  – Afdeling: København & Omegn 

Medlem: Hedy V.  – Branche: VVS & Service  
 

Hvorfor meldte du dig ind i VIRKSOMME kvinder?  

Jeg blev medlem af Dansk Håndværks Kvinder midt i 80erne, nu VIRKSOMME kvinder.  
Som medarbejdende ægtefælle arbejdede jeg hjemme, hvor jeg passede telefon og 
ordnede regnskaber i vores virksomhed, som var Gas- og oliefyrsservice samt VVS.  
Jeg var meget bundet af telefonen stort set døgnet rundt. Jeg syntes ikke, der var 
udfordringer nok, derfor ønskede jeg at læse HF for senere at undervise i engelsk på 
aftenskolen.På HF kurset mødte jeg piger/ kvinder på min egen alder. Da jeg havde 
tilbragt et år i England og min mand var englænder, kunne jeg jo sproget, men for at 
komme på seminariet (engelsk enkeltfag) skulle jeg have HF. 
Da jeg sprang direkte ind på andet år og var ret god til sproget, spurgte pigerne 
selvfølgelig, hvorfor jeg gik der. Jeg fortalte om mine ”kvaler” om at være ”bundet” 
derhjemme. Så var det, at en af pigerne fortalte, at hun var veninde med Lotte A., 
som lige var blevet landsformand for en forening for sådan nogen som mig.  
Hun ville tage papirer med til mig om Dansk Håndværks Kvinder. 
Jeg blev grebet af stor glæde, for nu skulle jeg møde ligestillede ”damer”.  
Det første var et sommermøde, hvor vi skulle mødes ved den nyligt anlagte 
Amaliehaven. Jeg blev modtaget med meget åbne arme. 

Hvad vil du gerne fremhæve som stor betydning for dit medlemskab?  

Jeg deltog i stort set alt, hvad de havde på programmet. Og det var meget.  
Men nu kom jeg ud, havde kolleger, oplevede ting, jeg sikkert ellers ikke ville have 
oplevet. Deltog i kurser med bankfolk, advokater, skattefolk, revisorer og m. andet. 
Deltog i de første EDB kurser, hvor jeg kun langsomt forstod logikken i at have en 
computer. Jeg havde jo et kundekartotek, hvor jeg noterede med kuglepen. Jeg 
lavede jo kasserapporter, som jeg leverede til revisoren. Jeg fakturerede jo på en 
skrivemaskine. Men – vi ved jo også godt, hvad der senere er sket på det område. 
Jeg deltog i talerkurser for at lære at stå på en talerstol. Det var en rystende 
oplevelse, kunne dårligt sige mit navn uden at stemmen bævrede. Det blev senere til 
debataftner, som jeg den dag i dag har stået for i mere end 20 år. 
Jeg har med stor glæde været med i Københavns bestyrelse i 10-15 år. Det var et 
arbejde, som både var lærerigt og fornøjeligt. 
Det medførte også, at jeg havde meget stor støtte, da jeg mistede min mand i 2004.  
Når man er i tæt samarbejde, opnår man også gode venskaber, som er uvurderlige. 
Det har sågar betydet deltagelse i mange runde fødselsdage. 
PS. Jeg blev færdig som engelsklærer. Underviste to sæsoner, så var det prøvet. 

Har du gode ideer til hvad, vi kan gøre for at skabe øget synlighed?  

Der er sikkert meget, jeg ikke har fået med eller har glemt, men den tid, jeg har 
været medlem af Vk, ville jeg ikke have undværet.  
Har som passivt medlem stadig stor glæde af mit medlemskab. 

Hvad kan landsledelsen og din lokale bestyrelse gøre fremadrettet? 

HURRA for Vk. Må mange unge få samme store glæde af Vk, som jeg har og har haft. 
 
Mvh Hedy V./ 10.04.2017  


