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Den handlekraftige og socialt bevidste teamspiller 

      Hvem er jeg: Jeg er et energisk idrætsmenneske på 46. Idræt og fællesskaber er min passion. 

Det enkelte menneskes trivsel og sundhed er mit kald. Jeg er gift med Louise, der ligesom jeg er 

uddannet gymnasielærer, og vi har været hinandens siden vores gymnasietid på Bornholm. Vi har 

Jonathan på 17 og Kaysa på 13, og vi bor i Skovlunde. Familiens skød og kærligheden i det nære 

er det, der giver mig drivkraft og energi til mine mange gøremål uden for hjemmets 4 vægge. 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er pædagogisk faglig koordinator og idrætskoordinator på Brøndby 

Gymnasium, og jeg underviser i idræt og psykologi. Jeg har tidligere været 

arbejdsmiljørepræsentant i over 7 år og sidder på 10. år med i gymnasiets samarbejdsudvalg. Jeg 

er næstformand i Rødovre Håndboldklub og blev i 2016 valgt som årets idrætsleder i Rødovre 

Kommune. Jeg er træner i den lokale klub i Skovlunde, og jeg finder stor værdi i lokale 

fællesskaber og foreningslivet, hvor jeg altid har deltaget på spiller-, træner- eller lederniveau. 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Jeg er de varme hænders mand og meldte mig ind i Alternativet, da 

den lokale partiforening i Ballerup var under opsejling, og i dag sidder jeg i bestyrelsen. Jeg har fra 

dag 1 set med glæde på ønsket om en ny politisk kultur med miljømæssig, social og økonomisk 

bæredygtighed. Jeg er både drevet af håb og ængstelse. Håb om alle menneskers personlige 

frihed, inklusion i fællesskabet og myndiggørelse. Håb om at give et samfund og en klode videre, 

der også er værd at leve på og for i de kommende generationer. Håb om at kunne virke som 

rollemodel for andre gennem de ting, jeg selv gør og ved at anerkende det enkelte menneske for 

netop sine ressourcer. Men jeg er bange for, at velfærdstaten er på vej til at blive en 

konkurrencestat, og ser med beskæmmelse på, hvordan det enkelte menneske i højere og højere 

grad reduceres til et instrument - som en soldat i BNP ‘ets tjeneste. 

Hvad vil jeg: Jeg vil have ordentlighed og fairplay på alle planer. Ikke mindst på det politiske, hvor 

de folkevalgte skal turde sætte ambitioner bl.a. ved at træffe svære valg som også er gode for 

andet end den økonomiske bundlinje. Jeg vil dyrke dialogen frem for de afbrudte monologer og 

have politikere, der opfører sig bedre, end reglerne foreskriver. Firmaer og borgere skal tænke 

grønt og være nysgerrige men altid inden for gældende regler og INGEN må tolke fairplay vulgært 

som den eller dem, der har snydt mindst. Det er vigtigt, at alle kan finde vej ind i mindst ét lokalt 

fællesskab. Hvis den enkelte ikke kan selv, skal andre hjælpe - understøttet af lovgivningen. 

Mine mærkesager er: Velfærdsinvesteringer! Reformer og ressourcer skal følges ad i det 

offentlige, så det bliver muligt for fagprofessionelle at udføre deres job med personlig stolthed og 

anerkendelse fra omverdenen – det være sig sygeplejesker, pædagoger, politi, lærere eller 

undervisere som mig selv. Ellers er der risiko for, at de varme hænder bliver kolde. Sundhed for 

alle! Det bedste samfund er ikke nødvendigvis det rigeste – men det ligeste. Den sociale ulighed 

og strukturelle diskrimination bliver mere og mere udtalt. Sundhed forstået som trivsel for den 

enkelte såvel fysisk, psykisk og socialt skal være for alle. Det kræver en aktiv bolig- og socialpolitik 

- og ikke mindst en ændret offentlig tone i forhold til alle former for anderledeshed. 


