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Hvem er jeg 
Jeg er en kvinde på 41 år, med mand og 4 børn i alderen 5 år til 19 år. Vi bor I Tistrup, hvor vi ”købte” hus 

for 9 år siden. Vi kom hertil fra Esbjerg, men jeg er oprindelige fra det sønderjyske, hvor jeg voksede op i en 

lille kyst-landsby, der i dag er tæt på ”afviklet”. Jeg er uddannet produktionsteknolog med speciale i 

procesoptimering og produktionseffektivisering, og er ansat ved en virksomhed i Lem, hvor jeg stortrives i 

en stilling, der hele tiden forandres, med opgaver der spænder bredt men med hovedansvar på kvalitet og 

kvalitetsstyringen.  

Og hvem er jeg så rigtig 
Tja, jeg er jo egentlig bare mig, og jeg er sådan set ikke noget særligt, men jeg er reel og jeg mener det jeg 

siger (jeg siger så ikke altid det, jeg mener). Jeg har ikke nogen skjult agenda og jeg har ikke nogen 

hemmelige kort i baghånden, og jeg har ikke nogen strategi for hverken valgkamp eller politisk karriere. Jeg 

har ingen personlige politiske ambitioner, men jeg har jo altså store (som i virkelig store) ambitioner for 

Alternativet og for fremtiden. Der er nok ikke så meget politiker i mig…  

Jeg er teknisk uddannet fordi jeg interesserer mig for at udvikle, skabe og få ting til at ske. Jeg er meget 

analyserende af natur, vil gerne forstå, hvordan ting virker og jeg tænker altid for ”hvorfor og hvordan”. Jeg 

er nysgerrig på baggrunde, sammenhænge og følgevirkninger og forsøger at tænke et skridt længere frem. 

Jeg fascineres af fremskridt og ny teknologi og jeg kan stort set altid se muligheder.  

Jeg er uddannet til at effektivisere, fordi det ligger i mig, jeg er jo nok lidt doven anlagt. Men i modsætning 

til hvad mange tænker om effektivisering, så er det jo ”bare” de dovnes måde at gøre ting nemmere. Det er 

ikke et negativt ord og jeg vil frygtelig gerne forklare det, hvis nogen vil høre på det.. Essensen i 

effektivisering er det samme som det mål jeg sætter for mig selv før hver eneste opgave, projekt m.m. ”Det 

handler om at gøre de rigtige ting, og om at gøre tingene rigtigt”  

Jeg tror på mennesket, mennesket udvikler sig hele tiden og den udvikling kan påvirkes. Jeg tror på det 

bedste i mennesker, og jeg synes vi skal holde op med at fremhæve hinandens fejl og vi skal holde op med 

at dømme hinanden. Vi kommer alle sammen til at dumme os og vi prioriterer alle forkert en gang i mellem 

– og sådan er det bare, Vi skal hjælpe hinanden på rette vej. Nogen gange bliver man i livet udfordret over 

evne, så klapper motivationen, lysten til at bidrage til samfundet og interessen for omverdenen – og sådan 

er det bare. Vi skal hjælpe hinanden, og hjælpe hinanden videre og vi skal lære af vores fejl og så skal vi 

videre i teksten og se fremad. Hvis vi skal se os over skulderen konstant i frygt for at fejle, kan vi ikke 

udrette noget som helst, og al udvikling står stille. Hvis vi hele tiden skal pege fingre af alle de uperfekte, 

løber vi også snart tør for nogen at pege på.. Vi skal udvikle os i fællesskabet og i tillid til hinanden. 

Hvorfor stiller jeg op 
Det er der faktisk en ganske kort forklaring på – Jeg er nødt til at gøre et eller andet, og noget tyder på, at 

det er her jeg kan bruges lige nu… 

Jeg har med Alternativet fået et håb og en tro på, at vi kan gøre en forskel. Vi kan forandre samfundet, 

landet og hele verden. Når vi så igennem Alternativet alle sammen går i samme retning, og viser og 

fortæller folk, hvor vi går hen, så skal de nok komme med, for de vil det samme - de mangler bare troen på, 

at det kan lade sig gøre på vores måde. 

Det skal vi vise dem, at det kan, og det skal vi gøre på alle mulige og umulige måder. Med politik og med 

aktivisme, med vores ord og i vores handlinger, i alle sammenhæng og på alle platforme, og vi skal hver 

især gøre det på vores egen måde. 
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Jeg har indtil nu prioriteret lokalafdelingen, fordi det efter min mening er helt essentielt, at der er en lokal 

base for alt det der sker og alt der informeres. Bestyrelsen valgte mig som forperson og jeg har i den rolle 

gjort mit allerbedste (og det kunne uden tvivl have været bedre), men jeg fik jo nok mest opgaven fordi der 

ikke var andre, der havde interesse. Nu er der så en, der har budt ind på opgaven, og det åbner op for, at 

jeg kan gøre noget andet. - Om det så skal være som byrådskandidat – ja, det er jo op til jer medlemmer at 

beslutte.  

Og hvad vil jeg så bringe med ind i byrådet 
Det siger jo sig selv, ikk’..?? Jeg vil tage Alternativets værdier med derind og være tro mod dem, uanset 

hvad. Jeg vil screene alle beslutninger i forhold til alle 3 bundlinjer, og hvis et ellers rigtig godt forslag koster 

på en bundlinje vil jeg forsøge at få en kompensation bygget ind. Så hvis der eksempelvis skal fældes et træ 

for at en vej kan gøres mere sikker, så skal vi plante 5 nye et andet sted. 

Men jeg vil også være meget nysgerrige på forslag, der har meget mere fokus på tal end på det enkelte 

menneske. Jeg vil stille spørgsmål til alt der lugter af spareforslag, for jeg tror på at midlerne er rigelige, de 

skal bare anvendes meget mere fornuftigt. Jeg vil bakke op om ændringer der giver mere frihed til 

kommunens ansatte, til institutioner og til borgerne, og måske også komme med et par forslag selv. Jeg vil 

appellere til at løsninger findes blandt de fagfolk og brugere der berøres fremfor brugen af eksterne 

konsulenter.  

Jeg vil selvfølgelig også gøre mit allerbedste for at få de forslag igennem, som er formuleret i Alternativet 

Varde – og dem skal i jo gerne hjælpe med.. 

Jeg vil gøre det, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg vil gøre det, fordi jeg tror det er det rigtige og jeg vil gøre 

det med hjertet. 

Jeg vil naturligvis gøre mit allerbedste for, at overholde debatdogmerne i alt jeg gør, skriver og siger. 

Og så er jeg sikker på, at bestyrelsen nok skal hjælpe mig, hvis jeg skulle komme til at smutte af en forkert 

vej – jeg er ikke perfekt, jeg er jo kun et menneske… 


