
Jeg hedder Theresa Dall Helth. Jeg er 39 år og 
bor i Hvalsø midt på Sjælland med min mand 
og vores fire børn. 
 
Jeg annoncerer hermed mit kandidatur til en 
bestyrelsespost i storkredsbestyrelsen for 
Storkreds Sjælland. 
 
Min motivation for gerne at ville arbejde for 
vores storkreds som bestyrelsesmedlem 
udspringer af flere faktorer: 
 
Som kandidat til regionsrådsvalget og 
kommunalvalget sidste år oplevede jeg, hvor 
stor afhængighed  der er mellem forankring 
til en organisatorisk base og ens mulighed for 
at føre en kvalificeret valgkamp. Her spillede 
det daværende valgteam, samt andre 
frivillige kræfter i storkredsens 
lokalforeninger en central rolle for mit 
kandidatur. 
Storkredsbestyrelsen var på daværende 
tidspunkt ”i knæ” pga. mangel på ”arme og 
ben” og en stor del af de organisatoriske 
opgaver som følger med, når man fører en 
valgkampagne, lå på de opstillede 
kandidaters skuldre. 
Ud fra min erfaring er det en styrke både for 
kandidater og storkredsen som helhed, at 
kampagne føres parallelt med de 
organisatoriske opgaver, men med en 
sondring i ansvarsfordelingen. I den 
forbindelse har storkredsbestyrelsen et stort 
potentiale som løftestang. 
 
Tilbage i 2016 var jeg med til at stifte 
Lokalforening Lejre og har siden da siddet i 
lokalforeningens bestyrelse. 
Som i mange andre lokalforeninger, er det en 
udfordring at mobilisere frivillige kræfter. I de 
tilfælde hvor vi i Lejre har haft størst succes 
med at stable arrangementer på benene, har 
det været på baggrund af enten samarbejde 
med andre lokalforeninger eller samarbejde 
med lokale kræfter i kommunen.  

Ligeledes har jeg som tovholder for det 
regionale sundhedsudvalg oplevet at 
kommunikation til- og mobilisering af 
frivillige på tværs af storkredsen kræver en 
overordnet organisatorisk forankring for at 
lykkes. 
 
Ud fra mine forskelligartede erfaringer som 
aktivt medlem af storkredsen er det mit 
ønske at bidrage til, at vores 
storkredsbestyrelse bliver et organ som 
fungerer som bindeled, formidler og 
koordinator; dels for vores kandidater til det 
forestående folketingsvalg og dels for 
frivillige ude i de enkelte lokalforeninger i 
storkredsen. 
 
Ud over ovennævnte eksempler, har det haft 
stor betydning for mit valg om at stille op til 
en bestyrelsespost, at jeg gennem mit 
engagement i storkredsen har mødt to 
visionære, engagerede og inspirerende 
kvinder: Bine fra Odsherred og Ida fra 
Holbæk, som begge deler mit ønske om at 
styrke vores storkreds ved at skabe en 
platform for frivillighed på tværs 
storkredsens lokalforeninger og medlemmer, 
samt at udgøre en understøttende ramme og 
dermed give det bedste udgangspunkt for en 
så stærk valgkampagne for vores 
folketingskandidater, som overhovedet 
muligt. 
 
Jeg håber at I vil tiltro mig mandatet til, at 
løfte denne spændende opgave for vores 
storkreds! 
 

 


