
 

 

Bente fortæller: 

Bente Lindegaard Olsen født 18/12 1937 

som datter af Astrid Bodil Marie Nielsen 

(20/11 1907 – 09/12 2002) og Jacob 

Vilhelm Martin Olsen (01/08 1905 – 

24/12 1987) 

Bente Lindegaard Hansen 15/4 1958 gift 

med tømrer Hans Kristian Øgaard 

Hansen (6/7 1929 - 22/8 1979) 

Bente Lindegaard Magnusson 26/8 1983 gift 

med Vagn Anker Magnusson (2/12 1932 - 

1/9 1994). 

Har børnene Susanne Lindegaard Hansen 

(20/11 1961) nu Aagesen og Michael 

Øgaard Hansen (27/3 1965) 

Jeg var i lære på kontoret hos Christensen og Jensen Kolonial en Gros, Vin og Chokolade.  Ejer 

grosserer Harry A. Jensen (Lise Nørgaards far). Firmaet lå Jernbanegade 12, Roskilde. Jeg var ansat 

der i knapt 9 år. Da jeg var ca. 18½ år overtog jeg maskinbogholderiet med eget kontor. 

10/8 1961 ansat på Herslev-Gevninge kommunekontor. Her skulle jeg hjælpe dem til 1/10 1961, hvor 

de fik en kommunesekretær. Jeg blev bedt om at hjælpe dem, da de ikke havde nogen på kontoret. De 

sidste 3 kommunesekretærer havde svindlet. Derfor var det sognerådet, der stod og kvitterede for 

indbetalt skat. 

Jeg var faktisk ansat der til 1/3 1965 og derefter hvert år i ca. 6 uger, hvor jeg lavede restanceopgørelse 

på skatten. Det bestod i, at alle former for skat skulle skrives ud i hvert kvartal, og indbetalinger det 

samme. Det var et stort arbejde, som ingen var glade for, men jeg elskede det, da jeg er meget glad for 

tal. 

De sidste 9 måneder, inden Herslev-Gevninge kommune blev til Lejre Kommune i 1970, var jeg igen 

ansat der, og sluttede som jeg startede, med at arbejde sammen med kommunesekretæren. Jeg blev 

spurgt, om jeg ville med til Lejre kommune, hvilket jeg sagde nej tak til. 

1/1 1972 blev jeg ansat på Trællerupskolen som sekretær. Skolerne i Lejre kommune kunne fra denne 

dato ansætte sekretærer. Jeg søgte kun Trællerup. Der var 34 ansøgere til de 4 skoler. Jeg var heldig at 

få pladsen på Trællerupskolen. Jeg var med i hele forløbet, hvor skolen fik overbygning. Jeg var ansat 

der i 34 år, og sluttede den 15/1 2006. 

 

Fra jeg var 7 år gik jeg til gymnastik i Gevninge Gymnastikforening til 1959. 

1959 på Roskilde Gymnastikforenings Elitehold (RG), hvor jeg sluttede i 1972. 



1969 i bestyrelsen i Roskilde Gymnastikforening, hvor jeg var formand for gymnastikken i 47 år. Jeg 

holdt op i bestyrelsen den 8. marts 2020. RG holdt en flot fest for mig den 2. november 2019. Jeg 

havde da været i bestyrelsen i 50 år. 

Fra 1974 var jeg instruktør i foreningen, hvilket jeg var i 44 år. I de år var jeg instruktør for 75 hold og 

individuelle gymnaster. 

1992/93 sammen med Vibeke Franzen TIK havde vi et kombineret RG/TIK konkurrence hold, der 

vandt både SM og DM. 

Jeg havde igennem tiden mange junior og senior konkurrence hold. 

Maj 1974 indvalgt i Danmarks Gymnastik Forbunds DGF Sjællandskredsen, hvor jeg har haft mange 

poster indtil DGF nedlagde kredsene i 2012. 

I 1995 i DGFs Motionsudvalg og derefter i Rope Skipping udvalget, hvor jeg er økonomisk ansvarlig. 

Jeg er stadig i udvalget. 

1/9 2006 instruktør i Veteransport i Taastrup, hvor jeg sluttede 11/12 2017 

Jeg er kontaktperson i RG til Motionsholdene. 
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