
Opstillingsgrundlag til KV17 

Ove Lund, bankuddannet, socialpædagog og psykolog.  

Gift med jordemoder og psykoterapeut MPF Charlotte Grumme. 3 børn og 12 børnebørn, 

når jeg tæller alle (biologiske og ikke-biologiske) med. 

Boet i Gentofte Kommune i 29 år. 

Indmeldt i Alternativet i 2015. Medlem af bestyrelsen for Alternativet Gentofte siden stiftel-

sen i 2015.  

1. Hvad fik dig til at melde dig ind i Alternativet? 

Det er Alternativets ”Nye politisk kultur” der har været hovedårsagen til at jeg har meldt 

mig ind i partiet.   

 

En kultur der 

  

 Vægter sandhed over spin 

 Gennemsigtighed over tilmudring 

 Der lytter med hjertet og taler med forstanden 

 Hvor uenighed er vejen til bedre resultater 

 Hvor alle er de første blandt ligemænd og –kvinder.  

 

Jeg meldte mig kort sagt ind i Alternativet, fordi jeg så en mulighed for at være med til at 

forme en politisk kultur der fremmer gode spørgsmål i stedet for misvisende svar. 

Jeg sætter pris på kvaliteter som:  

 Unikke fejl 

 Værdsættende eksempler 

 Inkluderende forskelligheder 

 Lytteivrighed 

 Forskelsanerkendelse 

 Mangfoldighedsrefleksion 

2. Hvilke af dine arbejds- og livserfaringer vil du især kunne trække på 

som kandidat for Alternativet? 

Jeg er gammel nok til at vide, at livet ikke er sort/hvidt eller ”logisk”. Livet slynger sig af sine 

egne baner og søger sine egne mål. Vi må hver især lære at navigere i vores liv, med de 

muligheder det rummer, og de risici der er uundgåelige. For nogle går det lettere, for andre 

byder livet på flere udfordringer. Mit arbejdsliv har været koncentreret om mennesker der 



har haft det mere end almindeligt svært: Misbrugere, voldsramte kvinder, unge kriminelle, 

mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap, dobbeltdiagnosticerede unge, langtids-

ledige, flygtninge, indvandrere m.fl. 

 

Jeg har 40 års erfaring i at skabe og lede nye sociale dansk- og/eller EU-baserede initiativer 

i forbindelse med det inkluderende arbejdsmarked samt socialt udsatte. Omfattende erfa-

ring med projektudvikling, fundraising, voksenundervisning, evaluering og frivilligt socialt ar-

bejde. Skrevet et større antal faglige artikler samt været hyppig deltager i den samfunds-

mæssige og faglige debat i TV, radio og dagblade. 

I øvrigt har jeg erfaring fra en række frivillige initiativer.  

I øjeblikket er jeg  

 Formand for Socialpolitisk Forening Hovedstaden 

 Formand for Krisecentret Garvergården 

 Formand for "At lykkes" 

 I bestyrelsen for krisecentret “Den åbne Dør”  

 I bestyrelsen for “Det Europæiske Hus”  

 Delegeret og bestyrelsessuppleant i PKA 

3. Hvad er dine politiske mærkesager - hvad brænder du mest for? 

 At vores børn og unge i enhver henseende sikres de bedst mulige leve- og udviklings-

vilkår. 

 At ældre kommer til ære og værdighed. 

 At fremme sameksistens mellem alle uanset køn, alder, tro, etnicitet, seksuel identitet 

samt hvad der ellers findes af alvorlige forskels- og fordomsmarkører. 

 At arbejde for et samfund ”hvor få har for meget og færre for lidt”. 

 At skabe et transparent, lyttende, spørgende og visionært kommunestyre.  

 At arbejde for at Gentofte Kommune bliver:  

 En miljømæssig foregangskommune 

 En social foregangskommune 

 En fordelingspolitisk foregangskommune  

4. Hvad er dine spidskompetencer? 
Jeg er en stabilitetsressource, jeg lader mig ikke så let forføre af den larmende demagog, 

den smiskende populist eller den sidste smarte løsning på alting. Jeg ved, at der var men-

nesker før mig og at der skal være mennesker og samfund efter mig. Jeg ved, at menne-

skeheden skal leve videre. Denne erfaring og viden er stabiliserende, fordi den lægger en 

dæmper på de vildeste udskejelser (af dem man kan gøre noget ved). Jeg tilhører en 

generation der så at sige udgør oceanets langsomme bølger. De langsomme bølger som 

danner den nødvendige basis for at livets storme og de hurtige, krappe bølger kan boltre 

sig. 



Jeg er en mulighedsressource, fordi jeg repræsenterer en viden og erfaring i såvel menne-

skelige som arbejdsmæssige sammenhænge, som der altid vil være brug for. Jeg har lært 

at lytte, men jeg har også lært at tage ordet, når det er nødvendigt. Jeg har lært at være 

langmodig, men også at være resolut, når handling er påkrævet. Jeg har lært at tænke 

mig om en ekstra gang, men også at tænke hurtigt, hvis lokummet brænder.  

Jeg er en åndelig ressource der gennem mit liv har bearbejdet så mange sejre og neder-

lag, har vendt og drejet så mange menneskelige problemer, har lært at vige for andre, 

men også at stå frem for dem, der ikke selv besad evnen til at kæmpe på egne vegne, 

har måttet indse min egen forgængelighed, men uden at miste livsmodet. Jeg er så at 

sige blevet lutret gennem livet.  

Jeg er en historisk ressource, fordi jeg kan huske, hvad der skete for mange år siden. Jeg 

kan huske Watergate, jeg kan huske Algierkrigen, jeg kan huske de sort/hvide film, jeg kan 

huske, da det var et eventyr at flyve, jeg kan huske Vietnamkrigen, jeg kan huske jern-

tæppets fald, jeg kan huske rationeringsmærkerne, jeg kan huske angsten for at blive 

gravid, jeg kan huske en forfærdelig bunke – også af det jeg helst ville glemme.  

5. Hvordan vil du kunne bidrage til samarbejdet frem mod og efter 

kommunalvalget? 

Som medlem af bestyrelsen vil jeg helhjertet arbejde for at Alternativet bliver repræsente-

ret i kommunalbestyrelsen – gerne med to medlemmer.  

Efter valget vil jeg støtte Alternativets fortsatte udvikling og de(n) kandidat(er)vi får i kom-

munalbestyrelsen.  

 

 


