
KANDIDATGRUNDLAG 
REGIONSRÅDSVALG
Kære aspirant/kandidat,
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du 
vil være kandidat til Regionsrådet i Storkreds Sjælland 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: 
• Søndag d. 19. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/

indkaldes til Opstillingsmøde 26. 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. 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). Det bliver hele dagen – sted er endnu ukendt. 

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

• Uge 11 13.-17. marts: Et coachings- & 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. 

17:00-20:00 VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er 
låst)   
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• Lørdag 25. marts: Opstillingsmøde (sikkert hele dagen – sted endnu ukendt) 

Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Sörine Mari-Anne Gejl 

Alder: 49 år 

Mail: sgejl@live.dk 

Telefonnummer:+4531551369 

Valgkreds: Vordingborg 

Facebook: https://www.facebook.com/sorine.gejl 

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/sörine-gejl-7355296 

Andre sociale medier du er tilstede: https://alleos.alternativet.dk/user/13027 

Ønske om at stille op som spidskandidat: ja 

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. 
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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. 

Mulig beskrivelse Hvad siger du? 
(0-10 skala)

Er en god repræsentant for Alternativet og 
lokalafdelingen 10

Er god til at bruge Alternativets værdier 9

Lytter reelt til andres argumenter 9

Er en behagelig debattør 8

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun 
fordele

10

Tager godt imod direkte kritik 8

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10

Er en overbevisende taler 10

Holder hovedet koldt i en debat 8

Er vidende om mange forskellige områder 10

Er specialist på specifikke områder 10

Får andre til at følge sig god tilpas 10

Er god til at få grupper til at arbejde 10

God til at skabe motivation omkring sig 10

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10

Er løsningsorienteret 10

Kan lykkes som politiker 10

Er visionær 10

Er pragmatisk 9
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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).

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

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Jeg vil arbejde for ligeværd og anerkendelse. 

Gennem min holistiske tilgang opfatter jeg mærkesager og interesse områder er 
infiltreret i hinanden.  som prioritering vil mærkbart være en sideløbende interesse for 
hvordan strukturen i de demokratiske processer kan opjusteres således de baner vej for 
en mere retfærdig og ærlig måde at drive politik. 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 
Svar: økonomi-, teknik og miljø, sundhed, infrastruktur, beskæftigelse, integration, planlægning 
og udvikling, landbrug, politisk virksomhedskultur og -struktur. 

Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
Svar: en tiltrængt ændring af nuværende politisk virksomhedskultur og konstellationer, frem 
mod en reel ‘væredygtig’ demokratisk og ærlig form, hvor menneskelige værdier og socio-
økonomier vægtes: Ligeværd og Anerkendelse. 

3. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 
dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: Generøsitet er en del af det, at være en del af et fælleskab. 
Gennemsigtighed er nødvendig for at forblive ren i sit virke. 
Mod til at handle.  

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 x

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang?

Realpolitisk Visionær Værdibaseret 
x
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Humor/smil er den korteste vej mellem mennekser (V. Borge) 
Ydmyghed over for tilliden. 
Empati i anerkendelse af at der findes flere sandheder og i ligeværd udfra en 
overbevisning om alles ligeberettigelse for være i verden. 

Kommentarer til de seks debatdogmer: 
1. Ærlighed varer længst. 
2. Anerkendelse af, at der findes flere sandheder og ligeværd udfra en overbevisning 

om alles ligeberettigelse for være i verden.  
3. Statiske pointer og økonomiske rationaler er udefinerbare størrelser når det 

handler om mennesker og natur.(-stil spørgsmål der får folk til at tænke) 
4. At være åben og tydelig, både om at være i tvivl og være sikker 
5. Være nysgerrig på samfundsdynamikker og holdningsdannelser 
6. igen: At være åben og tydelig, både om at være i tvivl og være sikker 

4. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 
Svar: gennem systematisk monitorering af aviser og debatter, også retrospektivt og 
juridisk for at opnå overblik og indsigt i givne problematikker. Herefter vil jeg 
formulerer og fremsætte udviklende spørgsmål, i overenstemmelse med min gruppe, 
for at afdække muligheder, skabe forståelse og præge holdninger. 

5. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: Møde befolkningen, være synlig gennem deltagelse i debatter, være aktiv i 

både de skrevne og levende medier. Modtage kritik og være forberedt på menneskers 
forskellige måder at reagerer på. Være eftertænksom, skarp og imødekommende og 
være en respektfuld og ærlig aktør. 

6. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre aspiranter/
kandidater i Storkredsen? 
Svar: Særdeles vigtigt at sørge for et nært samarbejde med gruppen, da det er den 
brede befolkning jeg skal repræsenterer. Jeg vil inspirerer til et nært samarbejde 
inde for udvalgte/aktuelle tematikker, fordi jeg har brug for ikke at stå alene. Jeg 
stiller op for fælleskabet. 

7. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Min ægtefælle er ligeledes aktiv, både i politiske problematikker, men også som 
personlig og politisk adviser. -så ja, der er fuld opbakning og vi er klar! 

8. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give 
dig og Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Svar: 1). som arrangør af en demonstration imod unuanceret mediedækning af 
grønlandske forhold, har jeg i pressenævnet uberettiget tabt en sag mod DR, fordi DR 
valgte en ufin benægtelses-stategi.  
2). 2016 har jeg, for et mindre udført murepudsearbejde, betalt en 19 årig 
murelærling 100,-pr. time inkl. pauser og forplejning, uden at jeg har modtaget 
kvittering. Murelærlingen manglede akut midler til anskaffelse af køretøj som 

  5



KANDIDATGRUNDLAG 
REGIONSRÅDSVALG

transport til lærepladsen pga dårlig offentlig transport i landdistrikerne. Arbejdet er 
sket uden økonomiskvinding for undertegnet. 

  6



KANDIDATGRUNDLAG 
REGIONSRÅDSVALG
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.

De Politiske magtstrategiske-processer har affødt voldsomme påvirkninger i det danske 
samfund. Det har skabt gentagende tilstande af chokbølger. Disse chockbølger er med til 
at bestemme den politiske retning og kommer derfor til at virke udfordrende på hele den 
demokratiske proces. - og det er ikke til befolkningens fordel…  

Jeg er ikke alene om at konstaterer, at omvæltningerne hverken afføder trivsel eller en 
moralskforpligtigelse over for befolkningen, men at det istedet gøder en stærk 
andenliggørelse og direkte mangel på anerkendelse og ligeværd.  

Ånden i konkurencesamfundet forsøger at placere ansvaret hos den enkelte. Der hersker 
en direkte desocialisering som får næring gennem kontrol og mistænkeliggørelse. 

Det er krænkelses-former som nedværdigelse, foragt og usynliggørelse, der gennemsyrer 
den danske politiske retorik, altså måden politkere og medierne udtrykker sig på. Det 
genererer en særlig vidensforvaltning som er med til at opfinde og bestemme 
rangfordelingen i landet. Den rangfordeling er uretfærdig og influerer i særdeleshed på 
livs-vilkårene for befolkningen i Danmark. -og det er ikke i orden. 

Det skal vi være meget bevidste om. Vi skal også især være bevidste om, ikke at lade 
nogen tage patent på vores fælleskabsforståelse. Det svækker ligeværdigheden i 
Danmark.  

Vi skal derfor i fælleskab: 

• gøre op med den kollektiv bagvaskelse.  

• praktisere sociale bevidsthed i erkendelsen af, at det enkelte menneskes livsudfoldelse 
er afhængig af samfundsmæssige og globale forhold. 

• med kritiske sans, evne at vurdere tidens overload af informationsstrøm og 
gennemskue tilblivelsen af holdningsdannelser. 

• medtænke globalt ansvar i egne lokale praksisser. 

• deltage i kollektive beslutningsprocesser med respekt for universelle 
menneskerettigheder. Det vil sige; alles lige ret til deltagelse uanset køn og social, 
politisk, seksuel, etnisk og religiøs baggrund.  
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Jeg tror på, at det at være anerkendende, motiverende og inspirerende er den bedste vej 
til at opnå en given målsætning og sikre samtidig trivsel og tilknytning i samarbejdet med 
andre mennesker.   

Jeg værdsætter fællesskabet, anerkendelse og ligeværd og vil forsvarer de klassiske 
dyder som dannelse, høflighed, eftertanke, sund fornuft og værdighed. 

Jeg hejser mit flag og stiller således op for Alternativet.
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Curriculum Vitae 

Sörine Gejl 
Personlige oplysninger 
 
Sörine Mari-Anne Gejl 
Nordvej 23, Sandvig 
DK-4735 Mern 
F: Brørup, d. 7/3-1967 
M: +45 31 55 13 69 
E: sgejl@live.dk 

Personlig og faglig profil 

Mit uddannelsesforløb har overordnet været drevet af en ambition om at opnå en dyberegående viden om 
samfundsdynamikker og menneskers adfærd, en viden jeg så vidt muligt omsætter til praksis i formidlings- og 
planlægningsmæssige og strategiske overvejelser. Jeg trives i en arbejdessituation hvor jeg kan anvende mine metodiske 
og analytiske evner og socialteoretisk forståelse. Herud over er jeg videbegærlig og nære stor interessere inden for politik, 
lovgivning- og juraområdet og er informationssøgende af natur. 

Som medarbejderorienteret leder og kollega har jeg en opmærksom og anerkende tilgang. Jeg er tålmodig med en høj 
arbejdesmoral og har let ved at begejstres. Jeg tror på, at det at være motiverende og inspirerende er den bedste vej til at 
opnå en given målsætning og sikre samtidig trivsel og tilknytning i samarbejdet. 

Jeg er vant til at arbejde struktureret og selvstændigt og har stor flair for IT og alsidige administrative opgaver. Jeg er 
systematisk og praktisk anlagt, resultatorienteret og efter sigende en humoristisk, uhøjtidelig æstetiker. Jeg kan multitaske 
ud over det sædvanlige og evner at gebærde mig i alle samfundslag. Jeg er sproglig velfunderet og har conduite og en del 
teknisk snilde. Jeg er i stand til hurtigt at tilegne mig nye systemer og metoder og kan fordybe mig fuldt ud i mit arbejde. 

Uddannelse 

2014-2016 Kandidat i Tværkulturelle Studier (Tors), Københavns Universitet 
• Speciale: Folketingets virksomhedskultur og postkoloniale konstellationer 
• Kulturel oversættelse 
• Økonomisk kultur  
• Virksomhedsforståelse og analyse 
• Forandringsledelse  

2009-2013 Bachelor i Eskimologi, Minoritets- og Komparative Kulturstudier (Tors), Københavns Universitet 
• De tavse og vanskelige klienter - om ‘socialt udsatte’ i det danske socialsystem. 
• Kultur og samfundsvidenskabelige teorier og analyse 
• Interviewteknik og Metode 
• Minoritetsforskningsteorier 
• Eskimologis fag-historie og teorier 

2003-2004 Ribe Seminarium (Meritlærer - 1 år) 
• Didaktik og Dansk som 2. sprog 
• Psykologi og Specialpædagogik 
• Natur/Teknik og praktik 
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Erhvervserfaring 

2016  Konceptudvikler for POKE Folkehøjskole for debat og formidling 
• Udarbejdelse af virksomhedsplan, vedtægter, paperline, plantegning, budget og strategi 

2016  Projektleder for Højskolen Møn, Levende ord og levende billeder (8 uger) 
• Forberedende undersøgelser, godkendelse- og myndighedskrav 
• Ansvarlig for udarbejdelse af plantegninger, forretnings- og kommunikationsplan og markedsanalyse 

2015  Inuit Atigatigiit (IA) Folketinget, Christiansborg 
• Udarbejdelse af baggrundsmateriale, taler, kronik- og debatindlæg, web-tekste og pressemeddelse 
• Medieovervågning og juridiske undersøgelser, herunder § 20 spørgsmål til ministre 
• Orienteringsrejse og referent 

2014-2016 Selvstændig konsulentvirksomhed Cross-Cultural, Comparison & Consulting (4C) 
• Konsulent, Cirkus Xanti, Norge 
• Brobygning-konsulent, KTS Kastrup 

2008-2009 Faglig konsulent og registrator, Arktisk Institut, København 
• Konsulentbistand og Pressearbejde 
• Registrering af Arktis Instituts billed-samling 

2008  Koordinator, Dansk Polar Center, Forsking og innovationsstyrelsen, København  
• Logistikkoordinator og udarbejdelse af sikkerhedsprocedure for Forskningsstationen Zackenberg 
• Udarbejdelse af ansøgninger om forskningstilladelse ved daværende Grønlands Hjemmestyre 
• Arrangør af ministerbesøg ved forskningsstationen Zackenberg, Nordøstgrønland 

2005-2007 Museumsleder, Nanortalik Museum, Sydgrønland 
• Udpeget medlem af styrergruppen for Sydgrønland, Verdens Kulturarv, UNESCO  
• Projekt, budgetstyring og fundraising, daglig ledelse, drift og vedligehold af 11 museumsbygninger  
• Implementering af online registreringssystem Regin/Regon 
• Ansvarlig for Galathea 3, forskningsskibets besøget i Nanortalik.  
• Ide og udvikling af udstillinger i samarbejde med SILA, Nationalmuseet, København 

2005   Vikarierende turistchef Qaqortoq Turistkontor, Sydgrønland 
• Koordinering af krydstogtskibsanløb og tillrettelægning af guideforløb 

2004-2005 Underviser Tasersuup Artuafia/skole (660 elever) , Qaqortoq, Grønland  
• Næstformand Pædagogisk Råd 
• Udarbejdelse af strategi for undervisning og sorghåndtering 

2000-2004:  Selvstændig erhvervsdrivende, ScoutAbout PR og Eventbureau  
• Researcher/locationmanager, Granada Film og DR mf. 
• Samarbejdspartner, Dansk Konference Netværk, Vejle  

2000  Ledelsesmedlem, World of Adventure, Kolding 
• Planlægning og effektuering af teambuilding/arrangement for større virksomheder 

2000-1998: Marketingschef, Safari Zoo Park, Lindtrup 
• Konceptudvikling af turistattraktion 
• Presseansvarlig, fundraising og mærkbar markedsføring  
• Akkumulering af sponsorstøtte til anlægsudvidelser, bla. krokodilleanlæg, naturlegeplads, køretøj og 

trækvogne fra Rover Danmark og KANSAS arbejdsuniformer  
• Etablering af skoletjeneste og lejerskole 

1998  Designudvikler, LEGO Futura, Billund 
• Ide, design og produktudvikling, SNAPP,  Lego Mindstorm, Lego Technic 
• Materialeberegning, design og præsentation 
• Udvikling af kobling til elastikmotor 

1997-1998 Kreativ leder, ‘Vækstfremmeren’ , Væksthuset, Kulturens Børn, Haderslev Kommune 
• Fondsansøgninger, EU-midler og sponsorater, opsøgende samarbejde 
• Undervisning i maleri, skulptur, croquis, videoredigering og animation 
• Kerneformål for besøg af daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nilsen 
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• Drift og markedsføring af Animationsbussen 
• Etablering af grafittiudstilling for unge grafittikunstnere 

1997  Computeranimator, 3D Studio Max II, Sirius Film 
• 3D-animator i 3D Studio MAX II og Repræsentant 3D-symposium London/Bruxelles 

1996-92 Fastansættelse, Trick Film, Nordisk Film, København 
• Trickfilmsfotograf, udarbejdelse af tilbud, budget og tidsstyring, udførelse og kundekontakt 
• Special effects div. spille- og reklamefilm, dukkefilm og tegnefilm  

1996-84 Projektansat ved diverse tv, spille- og reklamefilms produktioner 
• Kurator for danske og internationale musik- og billedkunstnere 
• Billedstofteatret og adskillige tv-, film- og reklame produktioner samt div. koncerter og kunstudstillinger 

Frivilligt - og studierelateret arbejde samt tillidshverv 
   
2013-  H/F Rungsted Kyst 

• Initiativtager og formand 
   
2011-2012 Særboligerne Colbjørnsensgade for udsatte grønlændere, Mændenes Hjem i København 

• Bostøttemedarbejder, kontaktperson/bisidder 
• Studierelevant research 

2011  CD produktion ‘The Adventures of a Polar Expedition’ Benjamin Koppel/Cowbell Music 
• Udarbejdelse af booklet samt forord 
• Arrangør af release-reception, Nationalmuseet i København 

2009-2010  Jordens Folk, Forskning og Formidlingsenheden, Nationalmuseet i København 
• Omviser i Grønlandsudstillingen samt skoletjeneste 
• Idé og udarbejdelse af grønlandsrelaterede workshops samt ‘Oldtiden Live’, Kulturnatten 2010 
• Koordinator for 24 frivillige, Børnenes Museum 

2007   ‘Protest imod unuanceret mediedækning af grønlandske forhold’ 
• Arrangør af demonstration med Aavaat koret samt ´kaffemik´ 
• Akkumuleret sponsorstøtte og design til tryk af plakater og skiltning samt pressekontakt 

2000-2003  Mensa Danmark og Gifted Children 
• Tillidsperson og mensafonist  
• Koordinerede indsats mellem lærere, pædagoger, skoleledere og forældre 

Konferencer/symposium 

Jeg holder mig løbende ajour via information i faglitteratur, socialemedier og videnskabelige tidsskrifter. Det gælder både 
politiske og historiske tematikker. Jeg følger med i inden- og udenrigspolitiske indsatser på områder som OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development, Institut for Menneskerettigheder, WHO World Health 
Organisation, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og  SUS Social Udviklingscenter.  
Endvidere har jeg deltaget i møder og kurser samt overværet adskillige foredrag og konferencer. 

Sprogkundskaber (skala 1-5: 1= Excellent, 5= Ringe) 

Sprog   Læse Tale   Skrift 
Dansk   1 1 1 
Skandinavisk   1 2 2 
Engelsk   1 2 2 
Tysk   1 2 3 
Fransk   2 3 3 
Grønlandsk   3 4 4 
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IT kompetencer MAC & PC 

Sociale medier Rutineret bruger af sociale medier, samt research og informationssøgning, webdesign og -udvikling 
Præsentation  Stor brugererfaring med PowerPoint, Illustrator, Photoshop, 3D Studio MaxII mm. 
Programmer  Stor brugererfaring med Office inkl. Excel samt !Works, Pages og Adobe samt Regin -online   
   museumsregistrering, Captia og div. sikkerhedsprogrammer, antivirus og spyware mm. 

Min fritid 

Som restituering efter en lang arbejdsdag holder jeg af at dyrke vandsport, kajak- og fisketure såvel som at sysle med 
hyggelige småprojekter; husflid, småreparationer og havearbejde samt madlavning. Jeg er miljøbevist og vægter at råva-
rerne fortrinsvis er fra lokalområdet eller i det mindste økologiske. Desuden har jeg en indgroet interesse for både teknik, 
geologi, botanik, biologi, arkæologi, lingvistik og genanvendelighed.  
Jeg har en holistisk og idealistisk livsindstilling, både kulturelt og politisk og kan tillægges et specifik Alternativ prædikat. 
Min musiksmag spænder meget bredt, lige fra klassisk til letter eksperimenterende musikstile. I øjeblikket lytter jeg meget 
til den svenske udgave af bluegrass, en blanding af Folk og Jazz.  
Jeg er rejseglad og har meget nemt ved at tilpasse mig andre kulture og normer og holder af at gå på opdagelse og lære 
nyt. Jeg interesserer mig meget for mennesker, videnskab og politiske forhold og elsker en god intelligent og humørfyldt 
diskussion i gode venners lag. 
Jeg har udeboende voksne børn, og en tålmodig, fantastisk ægtemand derfor er jeg yderst fleksibel med både arbejdsti-
der og rejsedage. 
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