
ARLENE J. JENSEN og Oberman "JAY" 

Tidslinje  

 

13. marts 1927  

Født - -Sartori Hospital, Cedar Falls, Iowa 

Forældre - Arthur Peter Jensen & Emma Andrea Christensen Jensen der boede 

i Benson, Iowa - 5 miles vest på US hovedvej 20 

De ejede en blandet landhandel med tankstation og fjerkræ- og ægforretning. 

Området omfattede flere tdr. og omfattede et hus, garage, stald og 

hønsegården plus butikken og stationsbygninger.  

 

1930-1931 

Solgte virksomheden - købte en ny Buick 

touring bil og rejste til vestkysten i 2 måneder. 

Flyttet til Cedar Falls, 1012 W 2nd St. Duane 

Arthur Jensen blev født 15. 11.1931. Jeg gik på 

Humbert School (lige over 2nd St) i børnehave, 

1. klasse & 2. Klasse. Far drev sin 

købmandsforretning på hjørnet af 2nd &. Main 

St.  

 

 

 

 

 

1012 W 2nd St., Cedar Falls 



1932-1934 

Flyttede til 804 Clay St. Gik på Lincoln skole på 

Franklin St. fra 2. klasse til 8. klasse. Skolen 

havde legeplads ved siden af os -praktisk. Far 

forsøgte at købe huset, men nogen kom før 

ham.  

 

 

 

Så vi flyttede vi til 1003 Grove 

St. i et år.  

 

 

 

 

 

1938 

 

Flyttede midlertidigt til 612 W 8. St. med 

mine bedsteforældre. Mine forældre 

genåbnede butikken i Benson og ledte 

efter et hus nær skolen.  

 

 612 W 8. St., Cedar Falls 

1003 Grove St., Cedar Falls 

 

804 Clay St., Cedar Falls 



 

1939-1940. 

Købte et hus på 1004 Walnut St. og vi boede der i mine high school år. Deltog 

i band (klarinet & fagot) orkester, kor & var trommemajor, spillede basketball 

og andre sportsgrene, var "cheerleader" og arbejdede efter skoletid om 

sommeren på Potter Polar Pantry, Woolworths og begge mine forældre drev 

købmandsforretninger på forskellige tidspunkter.  

 

1941 

December 7,1941 - Pearl Harbor blev angrebet af Japan - totalt chok-

skræmmende for alle. Jeg var 14 år og var ikke engang sikker på, hvor Pearl 

Harbor var - men fik det hurtigt lært. Mor drev købmandsforretning på College 

Hill - mor lykkedes - far udvidede forretningen med ægkontrakt med flåden.  

 

1944 

Stadig dyster krigstidsrationering som  blev mere og  mere alvorlig. D. 6. juni 

1944 D-dag i Normandiet. Invationen  begyndte. Min klasse dimitterede fra 

Cedar Falls High School minus dem, der allerede var i gang - nogle allerede i 

kamp. Sommerjob i fabrik der laver antitank miner - alle (arbejdere?) 16-17 år 

gamle "Rosie de Riveters" 

1004 Walnut St. Cedar Falls 



I September 1944 gik jeg på Iowa State College (nu Iowa State University), 

Iowa - forelskede mig i et statelige Norman stil hus med høje terrasser og 

balustrader med stengårdsplads - hovedfag i "Household Equipment in College 

of Home Economics"  - overrasket over at fagene mest var kemi, fysik, kalkule, 

biologi, anatomi osv. plus basisfag på grund af  krigen var vi uden at vide det 

indsat på en teknisk linje for at udfylde manglen på mænd. Boede i  SAE 

House i 1stuen på Roberts 2nd/ADP i 3 år. 

 

 

1945 

April: J. J. Præsident Roosevelt døde - eneste præsident de fleste af os kunne 

huske. 

Sejr i Europa - summerjob var i et kemilaboratorium hos Bordens  Soja bønne 

Processing Co. i Waterloo - teste hver bilfuld for protein - fugtindhold - osv. 

Japan nægtede at overgive sig - lovede at kæmpe til døden for alle - invasion 

ville være ødelæggende for begge parter. 

 August: Atombomben blev kastet over Hiroshima - skræmmende for alle - 

havde aldrig hørt om noget sådan - det var så skræmmende, at jeg husker jeg 

rystede da jeg stod på sporvogn for at komme på arbejde - tre senior 

kemikere  forsøgte at forklare, hvad det var. Senere lærte vi årsagen, 

halvdelen af vores videnskabsbygning, der var lukket grænse og stærkt 

bevogtet, var en del af udviklingen (eller berigning af uran) af atombomben. 

Der havde været eksplosioner og rygter om dødsfald, der skyldes 

eksperimenter. Der var konstant sikkerhedsøvelser og advarsler om ikke at 

klatre gennem vinduerne ind til atriumgården i nødstilfælde. Stadig ingen 

overgivelse -  2. bombe faldt over "Nagasaki" - endelig overgivelse - d. 15. 

august 1945-Jeg ledede paraden op og ned ad Main St. som trommemajor for 



Cedar Falls Kommunale Band med glædestårer på alle vores ansigter. Endelig 

fred!  

 

1946 

Mine forældre købte et hus på 809 W 

18th ST. Sommerarbejde på Black 

Hawk Hotels restaurant - jeg var der 

fra 2:00 & 5 til 8 pm - tjente1 $/timen 

+ måltid, +tips ved hvert skift - meget 

bedre end mit første job på Potters til 

1 cent / timen eller Uld worths til 25c / 

time eller arbejde på antitank og 

minefabrikken til 37,5 c / time - jeg 

gør fremskridt. 

 

 

1947 

James M. Oberman uddannet fra Iowa 

State Seminarium (nu NIU) - 

begyndte træning på Cedar Falls High 

School. Vi blev gift i oktober - blev 

samfundsredaktør på Cedar Falls Daily 

Record - boede på 1122 W 8th St.  

 

 

1122 W 8th St, Cedar Falls 

809 W 18th ST, Cedar Falls 



1948 

Cynthia Jane Oberman blev født på Sartori Sygehus  

 

1949 

Maj - Plon og Dickie druknede - Jims bror og nevø. I juli døde min far Arthur P. 

Jensen. 

August tog eksamen fra Iowa State - B.S 

 

1950 

Jims basketball bold hold vandt 

konkurrencen - 49-50 sæsonen - 

flyttede til Newton, Iowa - Jim nye 

træner på Newton High School - 

head basketball, ASST fodbold og 

track - Jeffrey Plon født Skiff 

Memorial Hospital - boede i 

skolebestyrelsens lejlighed på 

4251/2 W 4th St S. - beboelse umuligt at finde efter krigen. 

 

1951 

Boede i Stadium Park, Iowa 

City - barakker - gifte 

studerendes boede her 

sammen med mange andre 

fattige lærere som læser til 

MA- plus deres talrige børn. 

 
Stadium Park, Iowa 

4251/2 W 4th St.Newton 



 

1952 

En sommer mere i Stadium 

Park - købte hus på  522 1st. 

S, Iowa City for  7000$  - 

brugte sommer weekender 

med at arbejder på huset - 

camping i spisestue - vores 

lejlighed var fremlejet , så vi 

kunne klare Stadium Parks barakker. Lærerne blev betalt den 9. i måneden - 

begyndelsesløn 2700 $/år & nu formentlig op til 3200$/år. Jim blev forfremmet 

til at træne Am. Legion baseball - tog hold til Chicago til de store ligakampe - 

vi så vores 1. musical på Shubert Teater- "Guys & Dolls". 

 

1953 

Februar: Jim MA på U af Iowa - Joel Scott født marts på Skiff Memorial 

Hospital - næsten født i Iowa City, hvis BB hold havde vundet sidste spil og 

gået til staten - Cyndi og Jeff kom ned med mæslinger, så jeg forlod hospitalet 

den næste dag - forlod Joel på hospitalet på lægens ordrer indtil mor kunne 

komme et par dage senere. Cyndi startede Børnehave på Lincoln skole - kom 

hjem med skoldkopper til Jeff & Joel. Jeg var præsident for Nyankomne - Jr. 

Womans Clubog "room mother" plus børn 5-3 & 6 år - må have været en 

smule flagrende. Tog Am. Legion hold til Chicago igen og så "Pal Joey" (stor 

behandler for os) - fører tilsyn med IA teenagere i storbyen, en udfordring. 

 

 

 

522 1st. S, Iowa City 



 

1954 

Jim startede State Farm agentur i juni - 

købte 1815 Clay St. Cedar Falls for $ 10,000-

4% Gl. lån solgte Newton hus for $ 9000 - 

lige hvad vi havde i det. Lille 

forsikringskontor mod gaden - ovenpå 

soveværelse - låse sig ud foran - 4 kollegium 

atleter værelser hos os - tog sig af  

arbejdende venners børn og kontoret, når 

Jim var ude som sælger - Jim dømte fodbold 

og basketball  på college og high school  - ombyggede hus og formåede at 

klare os økonomisk - havearbejde, konserves og syning. Dejligt kvarter for 

børn - Jeff startede børnehaven på Manuelle Arts - Cyndi i 3. klasse på Lincoln. 

Nazareth Lutherske kirke, hvor alle var blevet døbt - Cyndi sang i kor - jeg var 

kirke kvindernes kasserer - aktiv i unge par, gruppe - børn i søndagens Skole 

& bibelskole, somre - også på University sommerskole - Square Dance gruppe 

startede. State Farm ture til Los Angeles. 

 

1955  

Vi fik et økonomisk pusterum ved at leje værelser til studerendes. Til sidst 

penge nok til at klare os gennem måneden uden med nød og næppe men uden  

noget tilovers. 

 

1956 

Stationcar camping - Dallas 

 

1815, Clay St., Cedar Falls 



1957 

Tog børnene med til Mexico - Lake of the Ozarks -  

 

1958 

Jims hårde arbejde blev til en 

forfremmelse til agenturet manager 

- solgt hus $ 12,500 cirka hvad vi 

havde i det - flyttet til Bettendorf, 

Iowa, 1544 Broadview - nybygget 

24.500 $ - Mark Twain School lige 

over for kløften - St James kirke et 

par blokke væk - store kvarter fulde af børn - boldspil i gaden standsede 

meget trafik. Joel startede børnehave - Cyndi-5th Jeff 2nd, 1/2 dage (for 

mange boomer børn) i et år. Jim kontor i gåafstand - også agenturmøder, Girl 

Scout møder, fødselsdage, julefrokoster og oversvømmelser. Som formand 

kørte Jim politisk kampagne for "Progressive Citizen Party" - vandt i en 

jordskredssejr. Jeg underviste i bibelskole - var præsident for Kirkens kvinder - 

arbejdede på en modebutik og modellerede ved Duck Creek Mall. Cyndi var 

med i Jr. High studerendes Råd og vandt tennisturneringer. Jeff startede Cub 

Scouts og spillede baseball. Joel og hans ven, Scott, spillede i indkørselen 

basketball og argumenterede for gadebaseball regler. Drenge samlede" 

crawdads" fra Duck Creek - gravede tunneler i tomme områder fulde af ler. 

Cyndi fandt en stor ven i Paula - alle nød den nye svømmeklub - Aqualetic. 

Naboer samledes ved enhver undskyldning til grillmad - kaffe - havebesøg og 

vores  julefrokoster - forberedelse til den første agenturets fest - blev en 

efterspurgt tradition. Jim var i menighedsrådet og jeg sang? i koret. Alle nød 

State Farms ture til Hungers Bay Lake - Toronto Nat'l konventionen på Royal 

York & til Quebec - New England - NY Yankees game - Cooperstown mv. 

Camping tur til Colorado i Shasta rejsetrailer var ny oplevelse. 

1544 Broadview, Bettendorf, Iowa 



 

1962 

Flyttede til Bloomington, IL, hvor Jim accepterede forfremmelse til Agency 

Direct - efterlader bakkerne og hollers? ved Mississippi Valley, vores naboer og 

venner for en flad, flad prærie. Jeg græd meget, men flyttede alligevel til 

hjemsteder for State Farm Insurance Company. Midlertidigt lejede vi 120 eller  

 

 

220 Meadowbrook indtil vi fandt og købte en grund - 120 Greenwood Ave. 

Tilsluttede os Lakeside CC. og senere BCC - Jim spillede golf.  Jeg spillede 

masser af tennis på SF Park, BCC  og Evergreen Racquet Club. Jeff og Joel gik 

på Brigham skole i 6. og 4. klasse - Cyndi til Chiddix Jr. High 9. - fra da af var 

der kun børneaktiviteter og State Farm rejser. Jeg kørte 80.000 miles i en ny 

Pontiac Safari mest fuld af børn og IT. Vi forlod  kun byen til en Cyndis 

tennisturneringer - vi ejede Dutchess og Prince og havde flere kuld Beagles - 

Dolly og Frosty at fodre, ride og træk Amish buggy - så muge ud i laden - 

acres skulle klippes - bygge fold - fejlplacere, misvisende plus yards af hvide 

hegn til at male, en frugtplantage og haven. Jim rejste ugentligt. (Jeg var et 

bymenneske, men tog ved lære) 

Cyndi havde mange aktiviteter - banetennis - NC State Tennis 

turneringer - band -  dramatik - dimitterede NCHS -1966 - Grad. ISU i at tale- 

og dramatisk - lærer lige siden. 

120 Greenwood Ave 



Jeff var en dykker på U-High svømmeklub - baseball - skolepolitik - langrend - 

Boy Scouts-Eagle - World Jamboree - Camp Heffernan - dimitterede 1969 - U 

of Iowa 1973 - MBA 1975 - på computergrafik og forlagsvirksomhed. 

 

Joel var på Trinity Lutheran 5. - 6. - Chiddix 7-8 -  U High grad 1971 - spillede 

basketball - golf - tennis - rejser rundt i landet - Eagle Scout - baseball - Valpo 

grad 1975 - Europa basketball - Harvard MBA - derefter en karriere med 

forbrugerprodukter. 

Jim and I rejste og rejste og rejste fra Lake of the Ozarks til Rom og alle steder 

derimellem - Greenbrier for lægekontrol mange gange - over hele USA og 

Europa - Hawaii - Mexico for State Farm ture og konventioner og vores egen 

fornøjelse. Det var hektisk og sjovt. 

 

Jeg afviklede flere multipel Sklerose fond oplysningskampagner, var fælles 

formand - IL bestyrelsesmedlem - senere patient tjenester chr. - passede de 

fleste PTA kontorer co. (en forfremmelse som permanent "room mother",  

gætter jeg )  - præsident med Jim for NCHS PTA 1965-1966. Tidligt - 

Nyankomnes Præsident, Pan Hellenic President, KFUK formand, Treas. -" 

Foundation charter President" og mange års bestyrelsesmedlem, Brokaw 

Hospital og Head Start frivillig. Arbejdede deltids på Schwulst Building Center - 

"Custum Made Homes as Accts". {når vi ikke rejste} 

 

 

 

 



1970 

 

I december flyttede vi 

til 1004 Porter Lane, 

Normal. børnene var 

alle hjemme - hjemmet 

lignede en 

brugtbilforhandlers 

butik. 

 

 

 

1987 

 

 

I oktober flyttet til Bloomington 

d 31 aug. 1988. Jim blev 

pensioneret og holdt en enorm 

havefest - 117 deltog.  

 

 

 

 

F1004 Port Lane, Normal 

Bloomington 



 

Efter at have prøvet Californien og Arizona besluttede vi, at Naples, Fl. skulle 

være vores vinterhjem. Købte 

i 1994 og elsker stadig 

Vanderbilt Beach. Bliver aldrig 

træt af vores udsigt over Den 

Mexicanske Golf. Jeg er 

frivillig i NCH og jeg har i 

mere end 10 år været frivillig 

opkræver af penge til ældre 

og folk med lavindkomst.  

For yderligere informationer se julekort og dagbøger. Jeg er træt af at lave 

dette og stopper her. 

 

Naples, Florida 


