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livet som hjemmehjælper i Danmark!

Denne bog er så vidt vides Danmarks første erindrigsbog af en hjemmehjælper trods fagets mange tusind
udøvere gennem årene. Den 67-årige Pia Jensen fortæller i bogen om sit højt elskede job i bl.a. Rødovre. Hun
beretter indgående om livet som hjemmehjælper, om ældreplejen i Danmark med dens styrker og svagheder

samt om de mange menneskeskæbner, hun har mødt i sit liv og arbejde.

Pia Jensen fortæller desuden om sit liv fra sin tidlige barndom i et hjem, hvor moderen ikke viste megen
kærlighed overfor sine børn. Efter forældrenes skilsmisse flyttede moderen i 1963 fra Buddinge ved

København til Silkeborg med sin nye mand som var ansat på Th. Langs Seminarium, og børnene måtte følge
med. Den følelseskolde barndom påvirkede Pia Jensen til at have behov for at vise den kærlighed og
medmenneskelighed overfor andre, som hun ikke selv havde oplevet. Derfor valgte hun at blive

hjemmehjælper, og det har hun ikke fortrudt.
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