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Kære aspirant/kandidat, 
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være 

kandidat til Folketinget i Alternativet.  

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. 

februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet - og senest d. 25. 

feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 25. marts.   

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens 

medlemmer forud for opstillingsmødet. 

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig 

på bedste måde. 

Om kort tid vil du modtage Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i 

KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra 

dig - og om dig. 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen 
(Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus 
Jørgensen (Kalundborg) 

Vigtige datoer i februar – marts: 
· Lørdag d. 11. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/indkaldes til 
Opstillingsmøde 25. marts. 

· Søndag d. 19. feb.: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

· Onsdag 22. feb.: KU17-møde om planlægning af møde med kandidaterne. 

· Lørdag 25. feb.: Sidste frist for aspiranters og kandidaters aflevering af kandidatgrundlag. 

· Torsdag 2. marts.: Møde med kandidater og kandidatudvalg om processen. Kl. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst) 

· Onsdag 8. marts: Performancetræning og kandidatnetværk (LS). (Esben Sloth, Kampagneudvikler og 
ansvarlig for kandidatudvikling, Alternativets Landssekretariat). Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i Roskilde, 
Stændertorvet 1 

· Lørdag 11. marts: Kandidatgrundlag og valgvideoer offentliggøres via Dialog og Youtube 

· Uge 11 (13.-17. marts): Et coaching- & træningskursus i uge 11 arrangeret af Storkredsen (tid & sted 
endnu ukendt) 

· Lørdag kl. 14-søndag kl. 15 18./19. marts: Evalueringsweekend for KU17 

· Onsdag 22. marts: Fællesmøde med kandidater og evaluering af forløbet. KL. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)   

· Lørdag 25. marts: Opstillingsmøde med efterfølgende kandidatfest. Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i 
Roskilde, Stændertorvet 1. 

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%202017/Kandidater%20og%20aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Anne Grete Kamilles 

Alder: 63 år 

Mail: kamilles@gmail.com 

Telefonnummer: 31375311 

Valgkreds: Sjælland 

Facebook: Anne Grete Kamilles  

Twitter: 

LinkedIn: Anne Grete Kamilles 

Instagram 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Jeg ønsker Rasmus Nordquist som spidskandidat. Hvis 

der bliver to spidskandidater, vil jeg gerne stille mig til rådighed.  

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 
Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 
Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
 

1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil 
opfattes, og hvad du mener, at du kan stå inde for.  
Det er oplagt, at det er godt at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – 
men lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine 
styrker, og det, som du skal/kan arbejde med.  
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Mulig beskrivelse Hvad siger du? 

(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 6 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 

Tager godt imod direkte kritik 6 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 

Er en overbevisende taler 9 

Holder hovedet koldt i en debat 10 

Er vidende om mange forskellige områder 10 

Er specialist på specifikke områder 9 

Får andre til at følge sig god tilpas 6 

Er god til at få grupper til at arbejde 9 

God til at skabe motivation omkring sig 9 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 

Er løsningsorienteret 10 

Kan lykkes som politiker 10 

Er visionær   først visionerne 10 

Er pragmatisk  så det realpolitiske, holde fast i værdierne 10 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 

muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner 

blot udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage 

mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).  

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
x 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
x 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
 

Værdibaseret 
x 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Jeg har ikke én mærkesag men flere sammenhængende interesseområder: Demokratisk 

dannelse, – kultur – landdistrikters vilkår - børn og unges / familiers vilkår - 
uddannelse – iværksætteri -  sundhedsfremme -. Alt sammen set i en kulturel 
kontekst som tænker og handler på tværs (4. sektor, tværsektorielt, tværfagligt, på 
tværs af livsformer, etc.).  

 
2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: 
Jeg er hurtig til at sætte mig ind i nyt stof.  

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 

lige netop disse? 

Er åben overfor forskellige kombinationer. Jeg har forsøgt at strukturere min 
argumentation ud fra: først følelse for feltet, derefter politisk aktivitet indenfor feltet og sidst 
erfaringer indenfor feltet. Da alle politikområder er relaterede og overlapper hinanden, har 
jeg placeret nogle udsagn steder, som kunne være placeret andre steder.  
 
kultur- og medieordfører 
 
Mit hjerte banker for kulturområdet (dannelse).  
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Jeg har politisk erfaring indenfor kunst og kultur fra Byrådet i Næstved, hvor jeg var 
formand for Kulturudvalget. Vi fik bla etableret et nyt lokalbibliotek, etablerede 
udviklingsmuligheder for frivillige og for selvorganiserede unge både indenfor sport og 
indenfor kulturfeltet og etablerede i samarbejde med Lolland-, Guldborgsund-, Faxe-, 
Stevns- og Vordingborg kommuner en kunstnerisk Talentskole. Min overbevisning er at 
kultur skabes af mennesker og har betydning for dannelse af, hvordan man begriber og 
håndterer livet, så det giver god mening for en selv og ens relationer. Aktiv deltagelse i 
fællesskaber kan skabe muligheder for demokratisk dannelse og det gode liv.  
Det giver god mening at koble kunst og kultur ind i samtlige andre områder. Forskning 
viser det gode liv styrkes af kunst og af kulturaktiviteter feks i arkitekturen, i det offentlige 
rum vi færdes i, i skole/uddannelsesinstitutioner, i naturen mfl.. Fremtidens potentiale for 
udvikling af arbejdspladser / erhverv er afhængig af kreative kompetencer.  
Jeg vil gerne arbejde for at vi etablerer kunstneriske grundkurser i kulturelle centre rundt i 
hele Danmark mhp at skabe kreative uddannelsesmuligheder for unge samt styrke 
kreative miljøer og støtte op om virksomheders udvikling ved at forbedre muligheder for at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  
 
Har praktiske erfaringer gennem hele livet indenfor frivillighedsområdet. Har i 8 år været 
formand for foreningen, der udvikler og arrangerer Musik over Præstø Fjord Nordiske Folk 
Festival. Vi samarbejder med mange aktører i indland og udland. Har godt kendskab til 
aktiviteter på Sjælland. Jeg er ivrig kunst- og kultur aktivist.  
 
by og bolig, landdistrikter og øerne, det tyske mindretal, samt for Grønland og 
Færøerne 
 
Jeg elsker at bo i et mangfoldigt landsbyfællesskab. 
  
Har været aktiv i udvikling af Landdistriktspolitik og brugt den i argumentation for at 
fremme politiske forslag, der gavner landdistriktsudvikling. Ved at skabe bedre muligheder 
for kulturel udfoldelse skabes et mere levende landdistrikts / byliv. Balancen mellem 
benyttelse og beskyttelse af naturen er betydningsfuld og jeg vil gerne arbejde for at 
menneskets udfoldelsesmuligheder i naturen udbygges og udfoldes i respekt for denne 
balance.  
Uddannelsesinstitutioner lokalt i de centrale byer samt uddannelsesmuligheder over nettet 
er af stor betydning. Mobil / datadækning overalt SKAL prioriteres. Uden dækning ingen 
muligheder for iværksætteri og erhvervsudvikling og ingen bosættelse. Dette rammer hårdt 
i landdistrikter og er også et nationalt anliggende.  
 
Jeg har praktisk erfaring fra at bo og fra at arbejde i by og i landdistrikt samt i Grønland. Er 
og har været engageret i bestyrelser: Lokalråd, Lokale Aktions Grupper, lokale Kulturhus, 
lokal musæumsforening, formand i foreningen Musik over Præstø Fjord, som samarbejder 
tæt med andre aktører i Sydsjælland, og hvor vi har planer om at etablere et ’Kulturrum’ 
Præstø Fjord, en pandang til ’Naturrum’ Præstø Fjord. Kommer rundt i mange egne af 
Danmark til arrangementer og festivaler. Har et stort netværk, især på Sjælland, Lolland 
og Falster. 
  
ordfører for børneliv, skoler og ungdomsuddannelser 
ordfører for singleliv og familieliv 
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uddannelses- og forskningsordfører,   
 socialpolitik og mønsterbrydning 
 
Mit engagement indenfor demokratisk dannelse breder sig ind i arenaer for menneskers 
hverdagsliv samt uddannelsesområdet.  
 
Var aktiv i opposition i Byrådsarbejdet omkring nedskæringer på skoleområdet samt i 
forhold til lukning af velfungerende skoler i landdistrikter i stedet for at lukke halvtomme by-
skoler (men i byen bor flere vælgere!). Mit politiske engagement i kultur blev kædet tæt 
sammen med uddannelse. Kulturudvalget samarbejdede med Lolland-, Guldborgsund-, 
Faxe-, Stevns- og Vordingborg Kommuner om at etablere ’Talentskolen’, som uddanner 
unge mennesker til at kunne blive optaget på en kunstnerisk videreuddannelse.  
 
I mit praktisk liv har jeg været med i bestyrelsen i børnehaven, med til at etablere en 
friskole indenfor ’Freinet’ pædagogik, etablere legeplads i boligkvarter mm. Jeg er 
sundhedsplejerske og har erfaring fra at arbejde med familier fra graviditeten til børnene er 
18. år. Tværfagligt samarbejde er en nødvendighed og giver stor tilfredshed bla i arbejdet 
på skolen med skoleeleverne. Børnepolitik hænger uløseligt sammen med familiepolitik og 
mange børn / familier med særlige behov får ikke den nødvendige og tilstrækkelige støtte. 
Jeg er aktiv i et samarbejdet mellem forening og vores lokale skoler / børneinstitutioner, 
der giver mere udeliv med musik og bevægelse for børnene. 
Gennem mit arbejde som sundhedsplejerske har jeg viden om familier i udsatte positioner 
og erfaring med mønsterbrydningsarbejde. 
 
ligestillings- og mangfoldighedsordfører  
flygtninge- og integrationsordfører 
Kønsdiskrimination er min store passion og et felt hvor jeg skal lære at styre min 
indignation bedre. Ligestilling og mangfoldighed hører ligesom kultur til indenfor alle 
politikområder. 
 
Politiske diskussioner i forhold til ligestilling er en del af livet for mig. Alternativet har en 
ligestillingspolitik og handler ud fra den; den vil jeg arbejde aktivt for bliver implementeret i 
alle politiske områder. Flygtningepolitik handler meget om lige-værd og jeg har erfaring for 
arbejdet med flygtning. 
Ligestilling er helt centralt i min forståelse af at skabe muligheder for det gode liv for alle.  
 
Ud fra min lange erfaring som sundhedsplejerske vil jeg give ét eksempel ud af mange 
mulige (som kunne have været placeret under familieliv eller sundhed….):  
Barselsperioden er af stor betydning for familien og for det spæde barn. Jeg vil gerne 
arbejde for at udvide barselsorlov i forbindelse med fødslen til fædre mindst med 
yderligere 14 dage, ud over de første 14 dage, uden at tage det fra familiens / moderen 
øvrige barselsorlov. Der er i særdeleshed behov for både far og mor i den første tid, hvor 
relationen mellem barn og primære omsorgspersoner etableres og hvor amningen 
etableres, ofte med stort behov for støtte. Børn der fødes præmaturt / med andre 
diagnoser, bør have begge forældre hos sig efter hjemkomst fra sygehuset. Begge 
forældre skal have lige ret til at etablere en stærk relation til deres nyfødte.  
 
sundhedsordfører, psykiatri-, ældre- og handicapordfører  
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Min identitet er bundet sammen med at jeg er sundhedsplejerske, dvs orienterer mig i livet 
i et sundhedsfremme perspektiv. 
 
Som medlem af Omsorgsudvalget i Næstved Byråd var jeg med til at sætte New Public 

Management i fokus, da jeg mener denne forvaltningsform må ændres. Vi gennemførte 

tiltag til gavn for borgere med handicap, der gik udenom denne forvaltningsform. Det var 

meget tilfredsstillende. Jeg ønsker at arbejde for en konkret ny måde at forvalte vores 

fælles ressourcer på indenfor velfærdsområdet.  

Kunst og kultur er betydningsfuldt for menneskers velbefindende og helbred. Jeg kunne 

godt tænke mig at støtte op om bla tiltag som hospitalsklovne, kulturpas til børn (og andre) 

der ikke har muligheder for deltagelse, forskellige kreative former for terapi og aktivitet, der 

gavner det enkelte menneske samt skaber miljøer der styrker relationer mellem 

mennesker og fællesskaber.  

Jeg har erfaring fra mit arbejdsliv som hjemmesygeplejerske og sundhedsplejerske 

indenfor dette politikområde. Jeg har familie med sygdom, der gør at jeg har personlige 

erfaringer indenfor feltet. Ved at finde den enkelte persons styrker frem er det muligt, at 

mennesker med forskellige diagnoser/ funktionsniveauer kan deltage på lige fod med 

andre. Ved at planlægge en fysisk ramme og skabe et rummeligt miljø med plads til 

forskellighed, kan børn, unge og voksne med infantil autisme, Downs Syndrom og andre 

handi-måder at være i verden på, være med i fællesskaber. 

 
3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
Svar: Åbenhed – lytte efter en mangfoldighed af måder at forstå og leve livet på – ’det gode 

liv’ som ramme for politikudvikling. 
Konstruktiv dialog med folk, også de, der mener andet / har andre værdier i spil end jeg 
selv/ Alternativet. 
Kritisk stillingtagen og diskutere fordele og ulemper mhp et godt beslutningsgrundlag / 
politikdannelse. Positivt med og mod spil.  

 
 
4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: Empati er en meget betydningsfuld værdi for mig. Vi skal skabe rammer og vilkår som 
giver plads for at menneskers empati, forståelse for hinandens liv, kan udfolde sig. 
Mod er at stå op for det der min overbevisning, selvom jeg måske ikke helt er i stand til at 
formulere mig, så forsøge gennem samtale at udvikle argumenter. 
Generøsitet er lysten og trangen til at dele / være fælles. Jo bedre vilkår der skabes for 
empatiens udvikling, jo mere generøsitet kan vi komme til at opleve.   

 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

Svar: Jeg er glad for at være aktiv i politik udvikling i Alternativet og deltager i øjeblikket med 
Kulturpolitik udvikling. Jeg vil gerne blive mere aktiv på dialog, hvor jeg synes mange 
interessante emner diskuteres. 
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6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: Jeg tænker at vi hele tiden er i ‘valgkamp’. En positiv og optimistisk inddragelse af 

mennesker vi møder på vores vej og skabe mulighed for samtale og debat om væsentlige værdier i 
liver og politiske temaer i relation hertil. Hermed oplever jeg, at folk får interesse og mere 
forståelse for Alternativets politik og politikudvikling. 

Når der udskrives folketingsvalg ønsker jeg at kommer rundt i valgkredsen og møde folk til en 
snak eller i debat. Jeg kan være ‘på’ 24/7 
Jeg har tidligere være i folketingsvalgkamp (for SF) og havde et godt valg (fik godt 1200 personlige 

stemmer med ca ½ delen i Næstved kommune og resten fordelt over hele regionen). Jeg glæder 

mig til, hvis det bliver muligt, at være med for Alternativet. 

 
7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: Tage udgangspunkt i det enkelte menneskes engagement og hvad der er 

meningsfuld for ham / hende og for ALTERNATIVET. 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Jeg har en FANTASTISK familie og netværk rundt i hele valgkredsen. Min mand Søren er 
musiker og han bakker totalt op. Har prøvet det før, da jeg var folketingskandidat for SF. 

 
9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 

Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Svar:   Det tænker jeg ikke der er, selvom jeg er et engageret mennesker som har været 
indvolveret i mange forskellige ting.   
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kort at kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af  max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar 

på spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3.  

xx 

Jeg er gift med Søren og vi bor på landet. Børnene er flyttet hjemmefra og 

vi sidder tit med venner eller naboer i køkkenet og snakker om alt det der 

rør os og rør sig omkring os:           Hvad er det, der gør, at vi har følt 

tryghed i vores liv?  

Som sundhedsplejerske oplever jeg al for mange familier og børn med 

særlige behov, der ikke får den hjælp, de har behov for. For 8 år siden 

havde de svært ved at have råd til en brugt cykel og fritidsaktiviteter til 

børnene. Nu har de end ikke råd til at købe tøj i genbrugsbutikker. 

 

Jeg har følt mig tryk i mit liv, fordi jeg er opvokset med tillid til vores 

velfærdsstat. Det var svært at være enlig mor i en ung alder, uden bolig 

med dårlig mulighed for at forsørge mig selv og mit barn. Jeg fik en 

uddannelse. Derfor har jeg kunnet have et meningsfuldt arbejde som 

sundhedsplejerske, gennem hele mit voksne liv.  

Jeg er opvokset med tillid til, at der er muligheder i vores land. At vi har 

en fælles værdi, der sørger for alle, der har særlige behov, får den 

nødvendige og tilstrækkelige hjælp fra vores allesammens velfærdsstat. 

 

Jeg vil gerne være med til at ændre på systemet i den offentlige sektor for 

at skabe bedre vilkår og tryghed for mennesker. Alternativets værdier 

danner et godt grundlag for disse ændringer og giver mig stort håb, derfor 

er jeg med i denne positive bevægelse. 

 Jeg håber jeg kan få jeres stemme og dermed fortsat være 

folketingskandidat for Alternativet 
 



Skitse CV for Anne Grete Kamilles 210154                                                                      Januar 2017 

Erfaringer før 1999 Sygeplejerske 1979 
Sundhedsplejerske 1985 

Børneafdeling ca 2 år 
Hjemmesygepleje ca 3 år 
Asylcenter sundhedsplejerske ca 1 år 
Sundhedsplejerske ca 8 år 
Sygeplejelærer  ca 3 år 

Københavns Universitet  
Institut for 
Folkesundhedsvidenskab 

Master of Public Health 1999 Titel på Masterafhandling 
’Danske mødres syn på omsorg for det 
spæde barn’. Et kvalitativt studie. 

Erfaringer efter 1999 Udviklingskonsulent  
Sygeplejelærer / adjunkt 
Sundhedsplejerske 

Ca 1 år 
Ca 6 år 
Ca 10 år 

 Censor for følgende 
uddannelser: sygeplejerske, 
sundhedsplejerske, Master i 
sygepleje, 
folkesundhedvidenskab mfl  

17 år 

Siden min 
masteruddannelse har 
jeg deltaget i workshops. 
Jeg nævner her nogle 
eksempler  

- Bordieu-programmet 
med Staff Callewart 
 

- Etnologiske studier 
livsformer med Thomas 
Højrup  

- Sundhedspædagogik 
med Bjarne Bruun 
Jensen 

- Sygeplejefaglige 
konferencer med eget 
oplæg 

Forskeruddannelse ved det Humanistiske 
fakultet Københavns Universitet, faget 
pædagogik 
 
Forskeruddannelse ved Epidemiologisk 
Institut Københavns Universitet 
 
Forskeruddannelse ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet 
 

Eksempler på kurser i 
relation til 
sundhedsplejen 

Klar til Barn. 
EPDS. Efterfødselsdepresion. 
Anerkende metode. 
Løsningsorienteret metode. 
Motiverende samtale. 
Kognitiv tilgang i 
kommunikation. 
Metode i arbejdet med børn og 
unge, der er udsat for vold og 
eller seksuelle krænkelser / 
misbrug. 
 

 

Politiker 
 

Medlem af Næstved Byråd for 
SF 
Formand for Kulturudvalget 
Medlem af omsorgsudvalget 
Medlem af ejendomsudvalget 

2010 - 2013 

Foreningsarbejde Formand for Musik over Præstø 
Fjord 
 

Arrangerer hvert år i august folkemusik 
festival / spilletræf, majstangsfest, 
vintersolhverv mm 



Bestyrelsesmedlem i 
Amatørenes Kunst og Kultur 
Samråd 
Bestyrelsesmedlem i Lokalrådet 
for Tappernøje, Snesere og 
Evedrup Sogne 
Tidligere: 
Bestyrelsesmedlem i  
Lokale Aktions gruppe, 
Folkemusik Sammenslutningen, 
Musæumsforeningen Næstved, 
Frelsens Hærs Krisecenter 
Næstved, Marjatta,  
Formand for Kornmagasinet 
Kulturhus, Repræsentantskabet 
for TVØST, Skolebestyrelsen for 
Freinetskolen på 
Trekronergade, …  
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