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Hvad er de tre vigtigste grunde til, at du vil stille op til bestyrelsen? 
 
Jeg ønsker at være i samarbejde med politisk og idealistisk ligesindede. 
Alternativets profil og deltagelse i arrangementer uden for valgperioderne, vil jeg gerne hjælpe 
med til at  styrkes. 
Til det kommende folketingsvalg må vi allerede nu lægge en plan à la ”Hvordan og hvor” , så 
vores politik kommer bredt ud I Gentofte. Ideerne kan vi dele med andre lokalforeninger af 
Alternativet. 
 
 
 
 
 
 

Hvilke faglige og personlige erfaringer vil du kunne bruge i bestyrelsesarbejdet? 
 
Jeg  har som skribent arbejdet som præst, forlægger og frivilligt blandt inden for steinerskolen i 
Danmark. 
Jeg har været i mange samarbejdsorganer  også som lærer på flere steinerskoler. Jeg er vant til 
at finde ind til løsninger og trække på folks med viden på specifikke områder. 
Jeg er et idérigt menneske og kender mange mennesker i Gentofte. 
Je har evner for  og erfaring med at træffe folk i øjenhøjde. 
Jeg kan sætte mig ind i nye sammenhænge og arbejdsgange. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke ideer har du til, hvilken rolle Alternativet skal spille i Gentofte frem til næste 
kommunalvalg? 
Vores grønne profil må trækkes ind i skolerne, så den nye generation bliver bevidst om genbrug 
og kompostering. 



Havebrug, besøg på økologisk/biodynamiske bondegårde og bihold må på skoleskemaet, så  
eleverne kan få et forhold til naturen og dermed også som forbrugere blive opmærksom  på 
miljømæssige valg. 
Kommunenes indkøb og affaldssortering på kommunale arbejdspladser må gå forrest. 
Kommunene må have  en stab af konsulenter, der hjælper med at undervise og coache ansatte 
og interesserede i recycling og økokogisk havebrug. 
Havens dag i Gentofte kunne være en ny årlig event. 
De kommunale plejehjem og ældrecentre må have et kunsterisk-kulturelt løft, der svarer til  de 
ældres behov. Muligheden for at få akupunktur og andre alternative behandlinger (f.eks. kost og 
kosttilskud) bør være en del af ældreplejens tilbud. 
Tilbud til au pair-piger om samværssteder, danskundervisning og undervisning i pædagogik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


