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Planlæg dit andet liv! På vej mod pensionsalderen Harry Motor Hent PDF Når pensionsalderen nærmer sig, er
det en god idé at være forberedt på den, så man ikke pludselig står i en situation, hvor man ikke aner, hvad
man skal give sig til. Otiummet er noget, der skal nydes! Derfor er det vigtigt at gå i gang med at planlægge
sit andet liv i god tid, gerne allerede i fyrreårsalderen. Harry Motors bog giver gode råd til, hvordan man
undgår at ramle ind i en krise, når rutinerne pludselig forsvinder, og der ikke umiddelbart er noget at stå op
til. Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er
kendt for sit arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i
Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag

kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.

 

Når pensionsalderen nærmer sig, er det en god idé at være forberedt
på den, så man ikke pludselig står i en situation, hvor man ikke aner,

hvad man skal give sig til. Otiummet er noget, der skal nydes!
Derfor er det vigtigt at gå i gang med at planlægge sit andet liv i god
tid, gerne allerede i fyrreårsalderen. Harry Motors bog giver gode
råd til, hvordan man undgår at ramle ind i en krise, når rutinerne
pludselig forsvinder, og der ikke umiddelbart er noget at stå op til.
Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand,

journalist og forfatter, som særligt er kendt for sit arbejde inden for
bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og
sidenhen i Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk

brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag kender de fleste
ham ved navnet Harry Motor.
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