
Tænk globalt og handl lokalt. 

 

Jeg er 57 år, er p t single, men har bonus datter og en dejlig familie bl a i Odder. 

Er født og opvokset i Gl Åby ved Århus, hvor jeg boede de første 27 år. Jeg er samfunds faglig student og var 

som ung Preben Wilhjelm fan. Der var nogle gode tanker om en decentral model : rådssocialisme. Jeg fandt 

ud af at jeg er Freds elskende, så da jeg mødte nogle som gik ind for vold, meldte jeg mig ud.  

Jeg blev internationalt bevidst, da jeg i sommerferierne arbejdede sammen med folk fra mange lande på 

planteskoler. 

Jeg blev udlært teatermaler på Århus teater, men udviklede allergi, og efter en jord omrejse til New 

Zealand, Kina, Japan og USA med min første kone, blev jeg uddannet håndarbejdslærer i Billedfag på 

Kerteminde husflids seminarium - skolen for hverdags kunst. Derefter fulgte 10 år som højskolelærer, på bl 

a Ry højskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe. Jeg underviste i bl a kunstfag og politik, da jeg blev sparet 

væk i 2005, havde jeg det ret svært i en periode. Det har taget nogle år at komme mig, Bl a takket være 

taiji, Qi gong og meditation. De sidste snart 8 år har jeg været ansat i flexjob i social psykiatrien som 

aktivitets medarbejder på Mødestedet i Silkeborg. 

Politik har altid interesseret mig, og især hvad vi hver især kan gøre. Alle kan gøre en forskel, og for mig er 

det vigtigt at udvikle og styrke de enkelte mennesker, i et solidt fællesskab, og med et globalt perspektiv.  

Jeg er begyndt at interessere mig for lokal politik, og gennem klimaets dag, omstilling Silkeborg, kulturhuset 

og cafe venlig har jeg også fået et netværk som kan være gavnligt i lokal politik. 

Jeg vil gerne arbejde for at befolkningen bliver inddraget meget mere og at embedsmænd og politikere i 

langt højere grad bliver inddragende.  

Jeg vil arbejde for at der bliver sat turbo på den bæredygtige omstilling lokalt, og med et globalt perspektiv. 

Jeg vil samarbejde og indrage ngo er og græsrødder.  

Og i Alternativet indgå i et tæt samarbejde med de som vil være med til at udvikle lokalpolitikken. Jeg vil 

være åben og nysgerrig. Hvis I har spørgsmål, uddyber jeg gerne.  

Kærlige og grønne hilsner Preben 


