
Iværksætter-vejen-ad-hvilken for Taleskrift so far: En kombination af at gå med ideen
(virksomhed) og på en måde nødtvunget at påtage mig andet (mere fysisk og for mig ufaglært
arbejde). En historie om krop/hoved og en tak til jer der har taget mig med i det ‘mere fysiske
arbejde’. “Vi skal bruge din fysik til et stykke arbejde (den chance giver vi dig) og så er det bare et
plus at vi får dit hoved/din tilgang/din ordentlighed med…”. Nogenlunde sådan blev det
formuleret ved samtalerne for nogle måneder siden. Tak i hvert fald!

Så altså et tema for Taleskrift omkring smidighed/fleksibilitet/åbenhed i forhold til
arbejdsindhold - en bevægelse mod at jeg skal levere noget, fordi jeg har et ansvar for nogle
(mine elskede) og også derfor giver det mening. Og et input/inspiration til at sætte arbejdslivet
sammen på en måske lidt særegen måde, når og fordi det er nødvendigt. Arbejdslivet som en del
af hele livet fremfor som en isoleret størrelse, der i sig selv absolut skal udvikle/give mening/lære
mig noget mv. Det er mig der skal give noget som arbejdstager. Give noget til de andre. At den
fysiske del så faktisk lærer mig en masse, jeg ikke kunne i forvejen (kvalitet i service, brug af
rundsav og kunsten at finde vej på AUH’s lange gange for at nævne nogle stykker), er jo bare
flødeskum på nødvendighedens kage.

Det har været vejen et par måneder eller 3 nu for mig og Taleskrift og forbliver at være vejen i den
kommende tid. En vej hvor jeg selv tager ansvaret - det er min pligt at gøre det, min pligt overfor
dem jeg elsker. I tillæg rimer det nok også på samfundssind og arbejdsmoral.

Og det har krævet en betydelig indsats at komme ind på den vej og at levere der - tag ikke fejl af
det!

Så der går lige lidt tid, inden jeg er retur her på mediet, hvilket for øvrigt og måske tilfældigt falder
sammen med et 'ophold' (https://lnkd.in/eMKawSn) i min skønlitterære historierække… Jeg skal
jo bruge min tid på arbejde både med krop og med hoved i min højere sags tjeneste! Det bliver i
starten af det nye år, at der vil komme nyt fra Taleskrift.

Hav det godt så længe/Thomas

https://lnkd.in/eMKawSn

