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Kvinde-bevidst
og hyper-aktiv

Ebba Dyrberg.

DAGENS PORTRÆT
Mere end 12.000 kvinder fra hele verden mødes i dag i Kenya' s hovedstad, Nairobi, til den
alternative
kvindekonference. En af kvinderne er
Ebba Dyrberg fra Dagnæs, der deltager som
den eneste fra Horsens
og den eneste repræsentant for De Danske Husmoderforeninger.
Ebba Dyrberg arbejder
meget aktivt for kvindesagen. Hun var med til at
starte kvindehus-foreningen i Horsens, og
hun er kontaktperson for
Dansk Kvindesamfund i
Horsens, der ikke har nogen formand, men ledes
af en kollektiv bestyrelse. Ebba Dyrberg sidder også i Dansk Kvindesamfunds
uddannelsesudvalg.
Alligevel betegnes hun
ikke som en rødstrømpe i
den gammeldags forstand, men som meget
kvinde-bevidst og som en
kvinde, der går ind for ligestilling.
Ebba Dyrberg er i det
hele taget en meget aktiv
dame, også når det gælder andet end kvindesagen. Hun har for eksempel været med til at starte
forbrugergruppen i Horsens. Også på sit job som

støtte-pædagog går hun
meget stærkt op i arbejdet.
- Når hun går i gang
med noget, går hun virkelig ind for det, siger én.
Når hun får en ny opgave, interesserer det
hende meget at udvide
sin viden og sætte sig
grundigt ind i tingene somme tider lidt for
grundigt endda, og hun
har måttet erfare, at det
ikke altid er muligt at
overføre teori til praksis.
Da Ebba Dyrberg var midt
i 40'erne læste hun til HFeksamen, og hun fik sin
eksamen samtidig med, at
datteren blev student.
Som moden kvinde gik
Ebba Dyrberg i gang med
at læse bifag på Gedved
Seminarium, og hun har
også læst psykologi på
universitet i Århus.
Privat bor Ebba Dyrberg på Dagnæsallé sammen med sin mand,
Børge. Hendes voksne
datter, Birthe, bor i det
nordjyske, hvor hun arbejder som jurist.
Fritiden
kan
Ebba
Dyrberg li' at tilbringe i
familiens sommerhus i
Snaptun. Bøger læser
hun mange af, og hun kan
li' at gå lange ture og i det
hele taget holde sig i
form. At rejse holder hun
også meget af, og Paris er
hendes
foretukne rejsemål. Men når hun i dag
tager til Afrika, er det
første gang, hun rejser
uden for Europa.
Horsens-repræsentanten
ved kvindekonferencen i
Nairobi
er
en
ansvarsbevidst og impulsiv
pige, der har sine meniger og ideer. En hyperaktiv kvinde, der altid er
travlt beskæftiget med et
eller andet. Men hun er
også en utålmodig sjæl,
for hvem alting helst skal
gå stærkt. Utålmodigheden gælder dog kun
voksne. Med børn er det
helt anderledes. Dem elsker hun. (NiPi)

