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INDLEDNING
Bogen er til dig omkring de 40 år, der er
gravid, overvejer at blive det, har fået barn
som 40+ eller måske bare er nysgerrig.
Kvinder der er over 40 år, når de får børn, befinder sig mange forskellige steder i livet.
Nogle har været mor, siden de var helt unge og har senere fået en
efternøler, andre har i mange år levet som single eller i et parforhold
uden ønsket om børn.
Der er også dem, der har haft ønsket om at stifte familie i rigtig mange
år, hvor det bare ikke har været muligt. Måske blev de ikke gravide,
eller parforholdet var ikke stabilt nok.

Da andre kvinders historier, kan være meget inspirerende, har jeg valgt
lade 10 forskellige, helt almindelige kvinder fortælle om livet som mor,
deres reflektioner og erfaringer. De har åbent fortalt om udfordringerne, dagligdagen og glæderne ved at få barn som 40+.
Jeg har dækket forskellige kvinders livs- og familiesituationer, for at du
kan finde en eller flere, der passer til dig i din situation, som du kan
spejle dig i.
Du vil kunne læse om deres tanker, drømme og bekymringer, og få et
indblik i deres overvejelser.
Det er mit håb, at jeg gennem livsfortællingerne, kan give dig indsigt i
livet som 40+ mor til småbørn.
At du vil finde inspiration til fremtiden og støtte til at blive glad for dit
valg. Dit valg, om at give livet en chance, uanset hvor langt i livet, du
selv er kommet.

Min baggrund for at skrive denne bog er, at jeg mødte min mand, da
jeg var 41 år, fik vores første barn som 42-årig, og nummer to lige før
jeg blev 44 år. Da jeg blev gravid første gang, følte jeg, at jeg manglede
nogle at snakke med om det, jeg følte mig lidt alene med mit valg.
Jeg kiggede på internettet, og mødte der mange fordomme mod ældre
mødre, som jeg slet ikke kunne identificere mig med. Der var også
meget fokus på risikoen for diverse sygdomme.
Egentlig ville jeg bare gerne vide lidt om, hvem de andre kvinder var,
der valgte at få børn en smule senere, end hvad der var normen. Jeg
ville gerne vide lidt om deres tanker og reflektioner omkring deres
situation, men også om hvordan deres dagligdag fungerede med at
forene arbejdsliv med små børn.
Da der ikke er skrevet noget samlende om det tidligere, besluttede jeg,
at skrive denne bog.
I bogen kan du læse om, hvad du bør overveje og tage stilling til
omkring af få børn senere. Du vil få inspiration til at få en god balance
mellem familie- og arbejdsliv, og du kan læse om fordele og ulemper
ved din alder.
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