
Mit navn er Henrik Gade, jeg er 59 år, gift med Hanne, og sammen har vi vores dejlige dreng 
Marcus der bor i Haderslev 
Min kone og jeg valgte at sælge vores hus i balle for 2 år siden med et bytte med en skøn lejlighed 
inde i midtbyen, med en fantastisk udsigt  over Silkeborg. 
Denne lokation gør at vi virkelig kan nyde denne skønne by, med mange traveture rundt i naturen, 
og gerne med en god afslutning på kaffekanden med en varm kop kaffe. 
Mit arbejds liv dækker bredt og med mange erfaringer i rygsækken 
Jeg har været oversergent i hæren, hvor hovedvægten lå med undervisning af værnepligtige.  
Jeg har arbejdet for en vognmand i nordjylland, hvor specialet lå på vindmølletransporter rundt i 
Europa. I dette arbejde fik jeg indblik mange forskellige kulturer som nok har gjort mig til en god 
menneskekender  
Efter dette arbejde blev jeg skraldemand her i byen, hvor jeg sammen med min kollegaer var med 
til at bygge turen op for det nye firma der skulle overtage efter meldgaard. efter et år blev jeg 
hentet ind på kontoret, og fik en stilling som kørselsleder  
Mit nuværende arbejde er som udkørende plejer ved svane pleje hvor jeg også er TR. Dette 
arbejde er for mig nok det vigtigste jeg nogensinde har lavet. Det at være med til at få et lille smil 
med sig når jeg har været inde ved en borger, betyder alt for mig, men der er altid skår i glæden. 
sundhedssektoren er presset på alle parameter, hvilket gør at vi ikke har tid nok til vores ældre 
borger, og det kan vi ikke være bekendt. Dette har fået mine øjne op for det politiske aspekt, hvor 
vi skal lægge mere pres på regeringen, så der kan frigøres flere hænder til sundheds sektoren 
Derfor er jeg i FOA, da de virkelig er med til at gøre en forskel. Jeg føler med mit arbejds liv og den 
erfaring jeg har fået opbygget mig, er klar til at indtræde i en så vigtig rolle som næstformand for 
Foa skanderborg-silkeborg. Mit hjerte brænder for sundheds sektoren, og jeg er klar til at tage 
arbejdstøjet på og kæmpe for alle vores medlemmer  
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