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Alternativ Mor med energi, politisk tæft, tale- og lytte-gaver  
 

Hvem er jeg; Jeg bor i Hellerup sammen med mine to politisk engagerede sønner Alfred 18 år og 

Oskar 21 år. Jeg har boet i Gentofte de første og de sidste 20 år af mit liv og indimellem 10 år på 

Nørrebro. Jeg er også danser, roer, vinterbader, løber, skiløber og en festabe – når jeg har tid. Jeg er 

uddannet i statskundskab og har arbejdet de sidste 23 år med international politik og udvikling som 

rådgiver, organisationskonsulent, underviser, projektleder og nu som selvstændig konsulent. Fra 

skolebestyrelse, børns fritidsaktiviteter, ro-klub og meget mere har jeg et bredt netværk i Gentofte. 

Hvorfor meldte jeg mig ind i Alternativet; Jeg har været politisk engageret – og frustreret over den 

herskende politiske kultur - hele mit liv, haft tillidsposter i danske uddannelsesorganisationer, været 

aktivist i danske solidaritets- og udviklingsorganisationer. Jeg afskyr dogmatik og er begejstret for 

Alternativets politik og kultur, især for at være nuanceret, modig og sætte miljø og mennesker højest. I 

2½ år har jeg været meget aktiv i Alternativet, sidder i Politisk Forum og er opstillet som 

folketingskandidat. Jeg har været med til at udvikle Alternativets udviklingspolitik, uddannelsespolitik og 

Global Politik og lokalafdelinger bruger mig som facilitator, dirigent og rådgiver i at lægge valgstrategi. 

Arbejds- og livserfaringer jeg kan trække på og spidskompetencer; Både i mit arbejde og 

personlige liv har jeg en stærk analytisk sans og en solid politisk tæft. Jeg er hurtig til at sætte mig 

grundigt ind i sager og politik-felter, brænder for at gå i dialog og findes fælles løsninger – også på 

komplekse problemstillinger. Arbejdet med fattigdom og udvikling, i tæt kontakt med dem det handler 

om, har lært mig at fokusere på det vigtigste, på målet at være large og undgå konflikter om småting. 

Politiske mærkesager: Unge, uddannelse, miljø og integration af flygtninge, samt hvordan Gentofte 

kommune kan være med til at opfylde FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling Jeg vil i dialog med de unge 

førstegangsvælgere og viderebringe deres ønsker til kommunen. Vi skal modtage og integrere de nye 

borgere godt og understøtte frivillighed og lytte til bekymring. Gentofte har ressourcerne. 

Hvordan vil du kunne bidrage til samarbejdet frem mod og efter kommunalvalget? Desværre er 

jeg meget ophængt med arbejdsmæssige rejser i oktober, men vil gøre mit til at vi får en klart 

formuleret kommunalpolitik, et godt samarbejde med alle andre partier og en strategisk indsats med 

god kontakt til borgere og især til førstegangsvælgerne. Det har jeg også hjulpet med i andre 

kommuner i kredsen. Efter valget skal vi inddrage borgere, eksperter, medlemmer i kommunal-

bestyrelsens beslutninger - så det ikke bare er en individuel kandidat der sidder der, men OS  


