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In uenter kan sagtens være over 50: Louise
brugte sin fyring til at genop nde sig selv
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Louise Møller er på sociale medier kendt under navnet The harbour girl, der refererer til hendes bopæl i Odenses nye bydel
på havnen. Hun driver både blog og instagrampro l under samme navn. Privatfoto

Da 56-årige Louise Møller fra Odense blev fyret fra sit job for to år siden,
valgte hun at puste liv i en gammel hobby. Hun bruger nu en del af sin tid
som in uent på blog og Instagram under pseudonymet The habour girl.
Derudover er hun medstifter af netværket In uenter50plus, der henvender
sig til in uenter over 50 år.
20 jul. 2022 kl. 07:30

Maja Julskjær majul@fynskemedier.dk

Hvad gør man, hvis man i en alder af 55 år bliver fyret fra et job, man har varetaget i mange år?
Man ændrer retning og kaster sig ud i det, der kan betegnes som en ny senkarriere. Det var i
hvert fald, hvad Louise Møller, der i dag er 56, gjorde.
- Da jeg lige havde slikket sårene, besluttede jeg mig for, at det skulle være noget af det bedste,
der var sket i mit liv, for så k jeg muligheden for at genop nde mig selv, siger Louise Møller, der
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i sommeren 2020 blev fyret fra sin stilling som projektleder på Fyens Stiftstidende.
- I en alder af 55 skulle jeg til at mærke efter, hvad jeg egentlig gerne ville. Jeg kunne mærke, at
jeg havde en kreativ side, som skulle have lov at komme mere i spil, og jeg blev enig med mig selv
om, at bloggen og Instagram skulle have lov at fylde mere, fordi jeg synes, det er sjovt, fortæller
Louise Møller, der blogger og instagrammer under pseudonymet The harbour girl.
Bloggen og instagrampro len havde tidligere været en hobby, hun havde hygget sig med ved
siden af jobbet som projektleder, men fyringen gav hende mulighed for at bruge ere kræfter på
de sociale medier. Her deler hun ud af sin rejse fra stressramt til livsglad og om stort og småt fra
sit liv, der primært foregår i Odenses nye bydel på havnen, hvor hun bor med sin kæreste Mads
Skov.

En overset gruppe
Louise Møller samarbejder af og til med virksomheder, der betaler hende for at reklamere for
deres produkt på hendes pro l.
- Jeg er i god kontakt med mine følgere, og virksomhederne køber jo min troværdighed, når jeg
reklamerer for deres produkt. Jeg laver ikke så mange reklamer endnu, for det skal også kunne
give værdi for mine følgere, siger Louise Møller, der sammen med Vibeke Guldager er stifter af
et netværk for modne in uenter. Netværket har fået navnet In uenter50plus.
- Vi syntes begge to, der var meget fokus på in uenter på 25-30 år, men der er faktisk ved at
komme en stor gruppe af kvinder på 50, 60 og sågar 70 plus, som er superseje, og som viser, at
det aldrig er for sent at kaste sig ud i en ny senkarriere eller prøve noget nyt. Der mangler nogle
rollemodeller og et talerør, så det ville vi gerne prøve at sætte os i spidsen for, fortæller Louise
Møller og tilføjer, at man hurtigt havner i gruppen "senior", når man er fyldt 50 år.
- Der er stor forskel på, om du er 50 eller 90, men du bliver sat i samme bås. Sociologen Emilia
van Hauen bruger udtrykket voksencool, og vi er megaseje. Mange af os hviler mere i os selv, og i
dag ved jeg da meget mere, hvad jeg vil og ikke vil, kontra da jeg var 25 år, fortæller Louise
Møller.
Et af formålene med netværket er at gøre mulige annoncører opmærksomme på de modne
in uenter og den målgruppe, de rammer.
- Mange af os 50 plus’ere har i dag et godt helbred og trods alt lidt penge på kontoen, og vi er
ikke bange for at bruge dem på selvforkælelse, oplevelser, gastronomi og kunst, siger Louise
Møller.
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Blå bog
Louise Møller er 56 år og bor i Odense med sin kæreste Mads Skov, 53 år.
I sommeren 2020 blev hun fyret fra sin stilling som projektleder hos Fyens Stiftstidende.
I dag instagrammer hun på pro len @theharbourgirl og driver bloggen
www.theharbourgirl.dk, er journalist på bymediet, Otwn.dk og medstifter af netværket

Et andet formål med netværket er at skabe et forum, hvor man kan udveksle erfaringer.
- Vi skal spille hinanden gode, have et rum, hvor man kan sparre, hvor det er tilladt at prale eller
vende nogle af de udfordringer, man møder. Fordi du får mere, får jeg jo ikke mindre. Det er
vores loso , siger Louise Møller, der kan mærke, at hun efter fyring og derudover et
stressforløb er landet et sted, hvor hun stortrives, og hvor det er givende for hende at være.
- Jeg plejer at sige, at jeg samler på smilerynker, lyder det fra The habour girl.
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