
	   	   November 2016 

 
Præsentationer af aspiranter til folketingskandidater 

 Storkreds Fyn 
 
 
På de følgende sider kan du læse om hvem vores aspiranter til folketingskandidater er, hvad de 
brænder for og hvad som motiverer dem.  
 
De er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.  
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Karl Magnus Bidstrup 
 
Ågårdsvej 2, 5881 Skårup 
Tlf: 22 43 86 65  
Facebook: https://www.facebook.com/karlmagnusbidstrup.alternativet/  
Mail: kmb@alternativet.dk 
 
 
 
 
 
 
Uddannelse/beskæftigelse: Cand.mag i historie og filosofi. Gymnasielærer på Nyborg 
Gymnasium. 
 
Mærkesager:  1: Landbrug og miljø. 2: Skole og uddannelse. 3: Udenrigspolitik. 
 
Motivation: Efter at have været politisk hjemløs i 15 år fandt jeg i 2014 endelig mit parti. En dag 
blev jeg tilsendt partiprogrammet af en god ven, da han mente at det ville falde i min smag. Jeg 
var enig. Det var alt det vi havde talt om siden vi blev gamle, og kloge nok, til, at have tanke på at 
tingene ikke behøvede at være som de altid havde været. 
Kort tid efter stod jeg på et iskoldt Svendborg torv og samlede underskrifter ind for at få partiet 
opstillingsberettiget. Og kort tid efter sad jeg i storkredsens bestyrelse samt i politisk forum. Det 
var en fantastisk lejelighed til at stå i selve maskinrummet for partiets opbygning. Hvordan og 
hvilken politik skulle partiet føre, og hvordan kunne vi få aktiveret hele Fyn? Sideløbende valgte 
jeg at opstille som kandidat til folketingsvalget 2015. (Kort fortalt var det en fantastisk valgkamp 
J ) 
Efter valget valgte jeg at tiden var inde til at jeg brugte mine kræfter på etablering af en 
lokalforening i Svendborg, som vi etablerede i december 2015. Jeg har derfor brugt det sidste år 
på at fungere som forperson for foreningen. Desuden har jeg deltaget i diverse debatter på Fyn om 
en lang række emner såsom; kultur på recept, skolepolitik, og senest i en paneldebat om 
landbrugspolitik.  
Jeg er med andre ord inde i den politik som vi i Alternativet ønsker at Danmark skal stå for. Og 
jeg valgte derfor i september at trække mig som lokal forperson i Svendborg for at hellige mig mit 
kandidatur til det forhåbentlig snart kommende folketingsvalg. 
Jeg ønsker, at vi i Danmark udnytter alle de muligheder vi har for at føre en miljømæssig, 
menneskelig og økonomisk fair og bæredygtig politik. Vi har fantastisk landbrugsjord, høj 
velstand og et af verdens mest lige samfund. Vi skal være det fyrtårn som verden har brug for, så 
vi ikke ender i katastrofen. 
Jeg kan sælge det budskab, og jeg tror på det helt ind i min sjæl. J 
 
 
  



	   	   November 2016 

Lars Johannes Kristensen 
 
Højgårdsvej 7, Den Selvforsynende Landsby, Hundstrup 
5762 Vester Skerninge 
Tlf.: 29 84 28 62 
Hjemmeside: www.ljk-information.dk   
Facebook: https://www.facebook.com/lars.kristensen1?fref=ts 
Mail: lars@ljk-information.dk 
 
 
 
 
 
Uddannelse/Beskæftigelse: Er uden lønnet job, men får borgerløn (førtidspension). Været i lære 
som mennesker som dagpatient i et helt år, på en psykiatrisk afdeling som 17 årig. Haft praktik i 
menneskelivet i 63 år, uden arbejdsmarkedets fodlænke og stress. 
 
Mærkesager: 

1. Børn og unges livsvilkår. 
2. Menneskers mentale sundhed. 
3. En anderledes folkevandring – skal bevæge sig fra by til land. 

 
Motivation: 
Der er for mange højtuddannede i folketinget og for få, der tænker på mennesker og på børn og 
unge i særdeleshed. 
Derudover tænkes der uhyre lidt på det levende, livgivende, livsbekræftende og menneskeværdige 
liv i Danmark og resten af verden. 
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Lars Myrthu-Nielsen  
 
Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg 
Mail: lars@eco-net.dk 
Mobil: 40 73 43 24 
Facebook: https://www.facebook.com/larsmyrthunielsen 
Web & Blog: www.larsmyrthu-nielsen.dk 
Facebook – Øko-net: ØKO-NET / ECO-NET.dk 
 
Beskæftigelse/uddannelse: 
Daglig leder af miljø- og folkeoplysnings-organisationen Øko-net (Netværket for økologisk 
folkeoplysning og praksis) siden 1994. 
Økologisk landmand på Økologi På Ærtevej, et ’lev & lær husmandssted’ beliggende på Sydfyn. 
Uddannet folkeoplyser/lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup (1996). 
 
Mærkesager: 
Folkeoplysning & uddannelse for bæredygtig udvikling 
Inddragelse af borgerne i den grønne omstilling (økologisk hverdags-aktivisme) 
Økologisk lokal fødevareproduktion & det samfundsnyttige landbrug 
 
Motivation: 
Min motivation for at stille op for Alternativet er, at jeg brænder for at arbejde for en reel 
bæredygtig omstilling af vores samfund. Et område jeg har arbejdet med siden jeg var 21 år (1984) 
og lærte at være økologisk landmand. Sidenhen tog jeg en uddannelse som højskolelærer, og fandt 
hurtig kærlighed til den danske tradition for folkeoplysning. Dette blev understøttet af FN’s 
ambitioner om, at alle uddannelser skal arbejde med bæredygtig omstilling – et område der endda 
har sit eget begreb, nemlig: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Jeg har via Øko-net, som jeg 
var med til at skabe i 1994, arbejdet på at få det til at blive en del af den danske 
uddannelsespolitik. Jeg ønsker, at alle uddannelser indeholder principper om bæredygtighed. Alle 
skoler skal være sit eget lille ’øko-samfund’! Det kunne fx være, at der i børneskolen indføres 
skolehaver og økologisk varm mad – det gælder også på de 245 efterskoler, som uddanner 
omkring 28.000 unge hvert år. 
Samtidig vil jeg arbejde for at en ny politisk kultur også handler om den adfærd, vi selv lægger for 
dagen – vi skal gå vejen selv, og jeg vil arbejde for, at vi kombinerer aktivisme, læring og politisk 
handling – som forudsætninger for, at vi kan skabe reelle løsninger på de store miljø- og 
klimaudfordringer vi står overfor. På Sydfyn har jeg skabt et lille økologisk husmandssted med et 
kursus- og mødested under overskriften Lev & Lær Husmandsstedet. Det vil være et åbent sted for 
Alternativets medlemmer og andre interesserede. Den store vision er, at vi etablerer lev og lær 
steder i hele Danmark – for at skabe og sikre fremtidens landmænd – dem der skal være 
alternativet til det forgældede svine-industri-landbrug, hvor gård-enhederne er blevet så voldsomt 
store, at ingen kan erhverve dem længere. Vi skal derfor frem til små-skala-landbrug, hvor der 
foregår en lokal og mangfoldig fødevarer-produktion – og hvor den lokale kultur kan blomstre. 
Der skal etableres sunde og kreative land-by-akser, så der er kontakt mellem land & by! Kære 
venner, der er nok at tage fat på – så lad os gøre det!!! 
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Marianne Walter Johnsen  
 
Moltkesvej 11, 1, 5000 Odense C  
Tlf. 51 28 35 61  
mariannewjohnsen@icloud.com 
Facebook: facebook.com/baeredygtigtsundhedsvaesen/ 
facebook.com/mariannewalterjohnsen/ 
Linkedin: linkedin.com/in/mariannewalterjohnsen 
 
Nuværende job - Akutsygeplejerske i Vejle Kommune 
Uddannet Sygeplejerske og Social- og Sundhedshjælper 
 
Hvad brænder jeg for? (Mærkesager) 
- Gøre ‘sygdomsvæsnet’ rask. Skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen.  
- Vækst handler om mennesker, derfor skal mennesker have de optimale betingelser for at forblive 
sunde.  
- Skabe muligheder for, at virksomheder i højere grad arbejder med CSR (Corporate Social 
Responsibility) 
 
Hvorfor kandidat til Folketinget? (Motivation) 
Er din hest død, så stå af og find en ny! Sådan lyder et gammelt ordsprog om, at turde bryde med 
vanen og gøre noget andet end man plejer. Nogle partier bliver husket for, at de altid rider rundt på 
en død hest, andre at de skifter hest konstant, uden reelt at komme nogle vegne. Nogle huskes for, 
at ride i den forkerte retning, andre har aldrig haft en hest, de rider på en cykel… 
 
Jeg brænder for at bidrage og være en del af en helt ny og bæredygtig hest, Alternativet.  
Dét gør mig stolt men også meget ydmyg, at være med i et parti, som er det første parti der helt 
grundlæggende formår, at forbedre måden vi tænker og handler på i vores samfund. 
 
Jeg tror tingene hænger sammen. Hvis vi helhjertet passer på mennesker og viser mennesker i 
vores handlinger, at de kan stole på os, så vil mennesker fjerne deres barriere og behandle os på 
samme måde. For det handler grundlæggende om, at få tilliden mellem mennesker tilbage igen og 
skabe stærke meningsfulde fællesskaber. Tillid forudsætter, at vi som folkevalgte, skal turde være 
de rollemodeller som vi selv ønsker at følge. Først når vi vil følge os selv, kan vi få andre til at 
følge efter. Dét er for mig kernen i alt der er bæredygtigt, det kommer fra et rent hjerte og fra ægte 
intentioner.  
 
Bæredygtige valg, både miljømæssige, sociale og økonomiske, handler om mennesker. Vækst 
handler om mennesker. Men hvordan skal mennesker kunne bidrage til vækst, socialt, 
miljømæssigt og økonomisk, hvis de ikke får mulighed for at bidrage optimalt? Og hvad er det i 
den nuværende samfundsform, som gør mennesker syge, ensomme og uden mening med livet?   
 
Svarene, løsninger og handlinger på disse nødvendige bæredygtige forandringer, vil jeg meget 
gerne bidrage til. Derfor stiller jeg op som kandidat til Folketinget.  
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Jeg hedder Marianne Walter Johnsen er 41 år. Jeg taler af erfaring, da jeg de sidste 22 år har 
arbejdet indenfor sundhedsområdet, hvor uhensigtsmæssige vaner, destruktive mønstre og 
kortsigtede strategier oftest er hverdag. Ensomhed, manglende mening i hverdagen, manglende 
fællesskaber er som gift for mennesker og gør os syge. Vores nuværende sundhedsvæsen er selv 
blevet sygt og det kræver et pokkers godt helbred at være syg og medarbejder i hele den offentlige 
sektor.  
 
Jeg tror på, at alt forandring starter med os selv. Jeg tror på, at succesfuld og bæredygtig 
forandring skabes i tæt samspil med de mennesker som er tættest på og kender til den virkelige 
verden. De mennesker som mærker og kender til følelsen af at sidde på en død hest. Den kommer 
ingen vegne! De mennesker ved hvorfor der er afgørende for vores fælles fremtid, at skifte til en 
ny og bæredygtig hest.  
 
Jeg er én af de mennesker og jeg brænder for at gøre størst mulig gavn og tjene vores fælles 
fremtid og vores samfund.  
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Mikkel Holm-Pedersen 
 
Hjallesevej 60, 1., 5230 Odense M 
Mail: mikkel_holm_pedersen@hotmail.com  
Mobil: 40 24 04 16 
Uddannelse: cand.scient.pol. 
Stilling: Analysechef, Primetime 
 
Mærkesager: 
Jeg er bade mest vidende om og mest fokuseret på klima, miljø, energi og erhvervspolitik. Derfor 
er mine personlige mærkesager: 

1) En bæredygtig erhvervspolitik. Danske virksomheder skal være i front i forhold til at løse 
Danmarks og verdens klima- og miljøproblemer. Vi er allerede gode, men er langt fra i 
mål. Danmark skal være et sted, hvor grønne og bæredygtige løsninger indenfor energi, 
produktion og forbrug kan udvikles og vises frem for verden. Konkret skal støtte- og 
afgiftssystemet laves om, så det understøtter dette. 

2) Bedre og grønnere transport. Vi står overfor en revolution i transportsektoren når på den 
ene side el- og hybridkøretøjer og på den anden side førerløse køretøjer bliver normen. Det 
giver en unik chance for at gentænke hele vores transportinfrastruktur, som skal omlægges 
til grøn energi. Samtidig er det en udfordring at sikre bedre kollektiv transport på tværs af 
landet og i yderområder. Vi skal gribe chancen og turde se hvad der skal ske, når diesel og 
benzin ikke længere er drivkræfterne i transportsystemet – og der skal sættes en udløbsdato 
på salg af benzin- og dieselbiler i 2025. 

3) En ny landbrugsreform. Landbruget er i krise på grund af et snævert fokus på 
masseproduktion og kortsigtet profit. Det har ført til forurening, opskruede jordpriser, 
massive gældsproblemer og konkurser. Vi skal genopfinde landbruget ved hjælp af det, vi 
er gode til: økologi og kollektive landbrugsformer med inspiration fra andelstanken. Det 
betyder, at EU-støtten skal lægges om til økologiske landbrug og at vi skal satse på nye 
ejerformer med afsæt i fællesskabet. 

 
Motivation: 
Jeg er motiveret af at ville gøre verden til et bedre sted. Lidt højtravende måske, men sådan er det 
jo – og det er vigtigt at være optimistisk og tro på, at det kan lade sig gøre! Jeg føler, at jeg har 
fundet min rette politiske hylde i Alternativet som et sted, hvor der er højt til loftet og hvor de rette 
visioner er på plads. Jeg vil gerne bruge min viden om klima-, miljø, energi- og erhvervspolitik 
samt national og international politik til at løfte Alternativet endnu mere og gøre os stærkere på 
disse politikområder. Jeg glæder mig virkelig meget til (forhåbentlig) at spille en aktiv rolle i at 
sikre Alternativet et godt valg på Fyn J! 
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Nikolaj Amstrup 
 
Møllergade 42a 1., 5700 Svendborg  
Tlf: 31 49 10 95 
Mail: nikolajamstrup@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/NikolajAmstrupAlternativet 
 
 
 
 
 
 
Beskæftigelse/uddannelse: Uddannet boghandler, pt. dagpengemodtager med selvstændig 
bibeskæftigelse. Eget firma, der producerer e-bøger, laver innovation og eventkoordination 
 
Nationale mærkesager: 
• At mindske afstanden mellem land og by - mentalt, socialt, infrastrukturelt og økonomisk. 
• Det offentlige som forandringsmotor - hvordan vi bruger ressourcerne i det offentlige på at 
skabe grøn omstilling, social lighed og bæredygtighed på alle tre bundlinjer. At vi bliver mere 
fremsynede i vores lovgivning, og ikke kun lovgiver for nutiden, men også for fremtiden. 
• At ulighed, på alle parametre, er problematisk for et samfund. 
 
Motivation: 
Jeg er et politisk menneske, og har altid engageret mig i samfundet på græsrods- og 
foreningsplan. Før Alternativet, havde jeg aldrig tænkt, at jeg skulle være repræsentant for et 
parti., men mødet med Alternativet, var som at finde hjem - at møde så mange mennesker, der 
havde de samme tanker og idéer om, hvor vi skal hen som land og verden, er en fantastisk og 
berigende oplevelse. 
Jeg ønsker at stille op som folketingskandidat for Alternativet Fyn, for at give min energi og mit 
engagement til fællesskabet. Både det fællesskab, jeg har oplevet i Alternativet, men i lige så høj 
grad, det fællesskab, jeg mener både Fyn, Danmark og Verden er. 
Jeg er løsnings- og samarbejdsorienteret og elsker, i mit politiske arbejde at være holdspiller når 
det er det vigtigste for det samlede resultat - og at gå forrest, når det er nødvendigt. 
Alternativets debatdogmer og fokus på ny politisk kultur betyder meget for mig, både personligt 
og i politiske sammenhænge. De er en ramme, som jeg nyder at bevæge mig inden for i de 
politiske debatter. Det er vigtigt for mig at tale respektfuldt til og om mine politiske kolleger i 
debatterne og i medierne og at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af politiske 
tilhørsforhold. 
Jeg har bevæget mig i mange cirkler gennem livet, hvor samtaletonen, livsvilkårene og 
relationerne har været mangeartede, og disse erfaringer fra forskellige lag af samfundet, ser jeg 
som en styrke i mit politiske arbejde. Jeg mener, der er brug for den diversitetsbrik jeg kan tilbyde 
på Christiansborg og i Alternativet. 
Jeg håber, jeg kan blive en samlende kandidat for Fyn; at jeg både kan være en stærk Alternativet- 
stemme på Fyn og en stærk Fyns stemme i Alternativet.  
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Ricky Magnussen 
 
Aavej 14, 5856 Ryslinge 
Tlf: 60 94 76 76 
Mail: ricky.magnussen@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/rickymagnussenAlternativet/ 
Twitter: https://twitter.com/rickymagnussen  
 
 
UDDANNELSE/BESKÆFTIGELSE 
  

• Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense 
• Selvstændig privat socialrådgiver ved Privatraadgiver.com 

 
MÆRKESAGER 
 

• Jeg er meget optaget af at borgere behandles korrekt og efter lovgivningens intentioner, og 
at de ressourcer, der er til rådighed i kommunerne anvendes i borgerens interesse. 

• Helhedssynet for samfundet er hævet over det politiske fnidder og med min høje faglighed 
i det sociale arbejde kan jeg, sammen med de øvrige politikere finde hen til de bedste 
løsninger for vores alles samfund. 

• Jeg ser det som en naturlig ting, at mine kompetencer som professionel og uddannet 
socialrådgiver anvendes allerbedst, til alles bedste, og derfor er mine spidskompetencer 
inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet 

 
MOTIVATION 
 
Som uddannet, og arbejdende socialrådgiver, er jeg meget optaget af vores medborgeres velfærd, 
samt hvilken indvirken diverse reformer, og lignende, har på de persongrupper, som kan have 
behov for hjælp fra samfundet. Der er et stort behov for, at vi igen begynder, at inddrage 
borgernes viden, at vi lytter til relevante fagpersoner, og at vi ikke lader os styre af 
”regnearksmodeller”. 
I en ny politisk kultur er det mennesket, der diskuteres med, og emnet, der diskuteres om. Såfremt 
det er muligt, skal man afsøge alle avenuer og facetter i en problemstilling og bruge den løsning, 
der giver mest mening for den største befolkningsgruppe. 
Mit indgående og faglige kendskab til området vil komme os alle til gode i både debatter, 
udviklingen af politik, samt ved både borgerne og socialarbejderne mv. i Danmark. 
Mennesket er i fokus, og er over økonomien. Der skal tænkes langsigtet, fremfor på den korte 
økonomiske bane. Jeg kan bringe noget faglighed og ”manden fra gaden” ind i Folketinget og de 
politiske debatter. Det er borgerne, som ultimativt sidder med løsningerne, og dem skal vi 
inddrage og lytte til. 
Jeg ønsker et konstruktivt samarbejde, hvor man kan provokere nogle andre tankemønstre frem, så 
man kan bryde de gængse paradigmer for politisk samarbejde, kandidaterne imellem og eksternt. 
Dernæst vil jeg finde løsninger, frem for kværulering for kværuleringens skyld.  
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Roger Courage Matthisen 
 
Adresse: Manøgade 9 st tv, 2100 Kbh. Ø. 
Mail: roger.matthisen@ft.dk 
Mobil: 61624650 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Roger-
Matthisen-54513516440 

Motivation 
Jeg er ikke medlem af Folketinget for Alternativet fordi jeg elsker politik. Jeg synes det store arbejde jeg 
og resten af Alternativets folketingsgruppe laver på Christiansborg og ude i alle kroge af Danmark er 
utroligt spændende og inspirerende. Men jeg er medlem af Folketinget fordi jeg elsker mit land. Og jeg 
elsker mit samfund. Og jeg vil kæmpe til sidste blodsdråbe for at være med til at skabe netop det 
samfund og det fællesskab, som jeg synes, vi alle fortjener.  
Jeg er opvokset i Århus. I Gellerupparken. Med alt hvad der der tilhører. Jeg har været en rod. Og jeg er 
mønsterbryder. Allerede som barn oplevede jeg at blive sat uden for fællesskabet, hvor jeg fik at vide, at 
jeg ikke havde ligeså meget værdi som andre. Jeg var 9 år gammel. Jeg blev slået og kaldt nigger. 
Sidenhen har den modstand jeg har mødt i samfundet på baggrund af mit ghanesiske ophav, blot gjort 
min indre ild større og forstærket mit tro på, at det ikke kun er mig, der skal tilpasse mig, men at vores 
samfund også kan udvikle sig. At vi alle skal have lige muligheder, at vi alle har lige værd som 
mennesker. Uanset om vi er brune, hvide, kontanthjælpsmodtagere eller arvinger til store formuer.  
Jeg vil være med til at styrke et samfund som visionært videreudvikler de stærke fællesskaber og 
solidariske bevægelser, som vores land er bygget på skuldrene af. Jeg vil kæmpe for at Danmark  
udnytter sin mangfoldighed og skaberkraft bedst muligt. Men af folketingets 175 danske medlemmer er 
det kun fire af dem som ikke er hvide. Fire... Jeg er en af dem. Hvis vi i Alternativet tager det alvorligt, at 
vi tror på et mangfoldigt og lige Danmark, så skal vi handle og ikke kun tale om det. Det er handling der 
skaber forvandling.  
Mit politiske håndværk har skabt Alternativets første og eneste enstemmige ændringsforslag i salen, der 
var til stor gavn for vores småøer. Jeg vil forsætte med at knokle for forandring i partiet og bevægelsen.  
I min optik er vi borgere før vi er privatforbrugere, og vi har som medborgere et demokratisk ansvar som 
vi på hver vores måde må aktivere og handle på, hver dag, for at flytte og forme vores samfund. Jeg har 
valgt at mit medborgeransvar ligger i Folketinget. Og I valgte mig også til det sidste år - jeg håber I vil 
fortsætte med at støtte mig som spidskandidat og som medlem af Folketinget. Min kamp fortsætter i hvert 
fald. Jeg kan ikke lade være.  

Mærkesager  
1) Mere mangfoldighed og lighed. Danmark skal udnytte vores stærke mangfoldighed meget mere ved 
at anerkende og inddrage minoriteterne bedre. Vi skal have fokus på ligestilling i køn og etnicitet. 
Alternativet skal sætte vilje og handling bag ordet, at vi vil et mere lige og mangfoldigt samfund. 
2) En stærkere iværksætterkultur. Iværksætteri kan hjælpe med at løse opgaver på tværs af den 
offentlige, private og frivillige sektor, som de ikke kan løse alene. Og når vi slipper vores skaberkraft løs, 
går vi fra at være jobtagere til at være jobskabere. Iværksætteriet skal på skoleskemaet, vi skal have en 2 
årig iværksætterydelse på dagpenge. Og alle ungdoms- og videregående uddannelser skal have 
rugekasser for spirende og bæredygtige iværksættere. 
3) Friere rammer til at skabe det gode liv overalt i Danmark. Jeg vil kæmpe for, at så mange 
beslutninger som muligt, tages så decentralt som muligt - sammen med borgerne. Vi skal arbejde for at 
genetablere et tillidsfuldt og empatisk samfund, hvor borgerne er de primære ressourcer til netop at 
definere og samskabe de rammer og omstændigheder for hvad der er det gode, der giver mening og 
glæde for os hver især. 

Beskæftigelse og uddannelse 
Medlem af Folketinget for Alternativet og Fyns Storkreds. Bachelor fra CBS i kommunikation, økonomi og 
engelsk, uddannet coach, uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole. 
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Tine	  Busk	  
Skovgyden	  11,	  Båring,	  	  
Middelfart	  kommune	  
Alder:	  52	  år	  
	  
Jeg	  kan	  nås	  via:	  Mail:	  tinejb@gmail.com,	  Mobil:	  29	  78	  07	  08,	  
Facebook:	  facebook.com/Tinejb	  og	  Twitter:	  twitter.com/tinejb	  
	  

UDDANNELSER	  I	  NOGENLUNDE	  KRONOLOGISK	  RÆKKEFØLGE:	  
Håndbogbindersvend,	  Merkonom	  i	  Markedsføring,	  Sikkerhedsleder,	  
	  Projektleder,	  Proceskonsulent	  og	  Adfærdsdesigner	  
	  
NUVÆRENDE	  BESKÆFTIGELSE:	  	  
Arbejdsmiljøkoordinator	  i	  en	  kommune.	  	  
	  
NUVÆRENDE	  TILLIDSHVERV:	  Næstforperson	  i	  Båring	  Banke	  
Lokaludvalg	  og	  Næstforperson	  i	  Alternativet	  Middelfart	  
 

MOTIVATION	  
	  
Siden	  jeg	  som	  meget	  ung,	  begyndte	  at	  danne	  meninger	  og	  holdninger,	  har	  politik	  fyldt	  meget	  i	  mit	  liv.	  	  
Jeg	  har	  altid	  båret	  på	  en	  drøm	  om,	  at	  deltage	  i	  samfundsudviklingen	  fra	  en	  plads	  i	  Folketinget.	  Det	  er	  først	  med	  
Alternativet,	  at	  der	  kom	  et	  parti,	  som	  taler	  ind	  i	  de	  værdier,	  jeg	  mener	  et	  samfund	  skal	  bygge	  på.	  
	  
Det	  der	  driver	  mig	  er,	  at	  samfundet	  skal	  være	  et	  godt	  sted	  at	  bo	  og	  leve,	  for	  alle	  der	  er	  her	  og	  dem	  der	  kommer	  
hertil.	  	  Vi	  skal	  udvikle	  et	  samfund,	  hvor	  tilliden	  til	  mennesker	  er	  en	  bærende	  værdi.	  Tilliden	  til,	  at	  vi	  alle	  bidrager	  
med	  alt	  hvad	  vi	  kan,	  så	  godt	  vi	  kan.	  Et	  samfund	  som	  ikke	  skeler	  til,	  om	  vi	  er	  indenfor	  eller	  udenfor	  
arbejdsmarkedet	  om	  vi	  er	  raske	  eller	  syge,	  om	  vores	  slægt	  går	  langt	  tilbage	  eller	  om	  den	  er	  ny	  her	  i	  landet.	  	  
	  
Et	  godt	  samfund	  er	  også	  et	  samfund,	  hvor	  vi	  passer	  på	  jorden,	  miljøet	  og	  dyrene.	  Hvor	  vi	  skaber	  arbejdspladser,	  
som	  producerer	  bæredygtigt	  og	  klogt.	  Et	  samfund,	  som	  via	  kloge	  strukturer	  på	  blandt	  andet	  skat	  og	  afgifter,	  
understøtter	  os	  i	  at	  træffe	  kloge,	  sunde	  valg,	  til	  gavn	  for	  både	  miljø,	  mennesker	  og	  samfundsøkonomien.	  	  
	  
Af	  Alternativets	  værdier	  er	  Empati	  og	  Mod	  de	  to,	  jeg	  holder	  mest	  af.	  	  
Empati,	  fordi	  mennesker	  og	  deres	  livsvilkår	  står	  mit	  hjerte	  allernærmeste.	  Mod,	  fordi	  det	  kræver	  mod	  at	  tro	  på,	  at	  
verden	  kan	  indrettes	  så,	  vi	  tilgodeser	  både	  mennesker,	  miljø	  og	  økonomi	  på	  en	  ligeværdig	  og	  klog	  måde.	  	  	  
	  	  
Jeg	  stiller	  op	  som	  folketingskandidat,	  fordi	  landspolitik	  er	  det	  rigtige	  sted	  for	  mig,	  at	  bruge	  mine	  politiske	  kræfter.	  
Jeg	  brænder	  for	  at	  påvirke	  lovgivningen	  og	  dermed	  samfundsudviklingen	  i	  en	  mere	  humanistisk	  retning,	  så	  vi	  
igen	  kan	  se	  os	  selv	  og	  resten	  af	  verden	  i	  øjnene.	  	  

PERSONLIGE	  MÆRKESAGER	  
	  
1. Integration	  og	  inkluderende	  fællesskaber.	  Et	  samfund	  hvor	  mennesker	  har	  værdi,	  uanset	  om	  de	  er	  inde	  -‐	  

eller	  udenfor	  arbejdsmarkedet	  og	  uanset	  om	  de	  er	  syge	  eller	  raske.	  Og	  et	  samfund	  hvor	  vi	  skaber	  plads	  til	  
hinanden,	  uanset	  om	  vi	  har	  boet	  her	  i	  mange	  generationer	  eller	  om	  vi	  kom	  i	  går	  eller	  for	  blot	  et	  par	  
generationer	  siden.	  	  

2. Arbejdsmarkedsområdet.	  At	  vores	  arbejdsmarked	  indrettes,	  så	  fysisk	  og	  psykisk	  nedslidning	  minimeres	  
markant.	  At	  det	  private	  arbejdsmarked	  indrettes,	  så	  det	  bliver	  nemmere	  at	  starte	  nye	  virksomheder	  op	  med	  
fokus	  på	  bæredygtig	  produktion.	  Og	  at	  det	  offentlige	  arbejdsmarked	  indrettes,	  så	  medarbejderne	  kan	  
understøtte	  borgerens	  liv	  og	  udvikling,	  så	  både	  samfund	  og	  individ	  tilgodeses.	  

3. Sammenhængskraften	  mellem	  land	  og	  by	  og	  mellem	  Fyn	  og	  det	  øvrige	  Danmark.	  De	  små	  samfund	  har	  
nogle	  helt	  unikke	  muligheder	  for	  at	  skabe	  rammen	  for	  gode	  liv.	  Det	  kræver	  at	  vi	  ser	  på	  fx	  skoler	  på	  en	  helt	  
anden	  måde.	  Små	  skoler	  er	  forudsætningen	  for	  at	  bevare	  livet	  i	  de	  mindre	  byer	  og	  derfor	  skal	  vi	  se	  på	  by–	  og	  
skolelivet	  ud	  fra	  nogle	  andre	  forudsætninger	  end	  i	  dag.	  	  

	  


