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Jeg er 60 år. Jeg bor med min kone i Kirke Hørup, hvor vi har boet i et rigtig godt naboskab i 
næsten 30 år. Vi har en voksen datter, som bor i på Sjælland. 

Jeg er skoleleder på Gråsten Skole, hvor jeg har været i næsten 15 år. I knap 30 år har jeg 
arbejdet på  de kommunale skoler i Guderup, Tandslet, Humlehøj-Skolen og nu Gråsten. Jeg 
finder det givende at bringe næste generation i vej – gang på gang. 

Politisk har jeg været hjemløs i ca. 10 år siden Socialdemokratiet valgte at gå test-vejen med Folkeskolen. Inden 
da var jeg meget aktiv i Sydals, hvor jeg i en længere periode var formand. Jeg har også siddet i 
kommunalbestyrelsen i Sydals i ca. 4 år splittet over to perioder.  

Undervejs har jeg spillet rugby og stiftet EGIF’s rugbyafdeling med en fortsat stærk ungdom, i Sydals var jeg den 
voksne, der muliggjorde Sydals Rolle- og Brætspilsklub i ca. 10 år, og jeg har altid elsket at spille og synge især 
med andre.

Personlige mærkesager ift. kommunalvalg: At bakke op om de mange rigtig gode tiltag, der foregår i 
Sønderborg i disse år på Alternativets grundlag. At repræsenterer borgere, der tænker på dialog og kompromis 
frem for at ville have ret.

At fremme varme hænder. Det er godt med ledelse og uddannelse, men varme hænder med gode 
arbejdsbetingelser er afgørende. Ansatte er kompetente mennesker, der gerne vil have indflydelse og ansvar. 
Er vægtningen p.t. den rigtige?

At undersøge om vi kan bekæmpe den ulighed, der vokser frem. Kan vi lave tiltag der letter familiers 
muligheder for at have kvalitetstid sammen? Kunne man f.eks. have varm økologisk middagsmad på 
institutioner og skoler, så kunne aftensmad derhjemme stå på hygge og knækbrød?

De vigtigste politiske visioner for Alternativet i byrådet:  At repræsentere Alternativets grundidéer og bringe 
dem i spil. Bæredygtighed – social, økonomisk og miljømæssig. At sørge for man kommer hele vejen rundt om 
de enkelte sager og forsøge at skabe gode løsninger. 

Balance i krav. Når man indfører nye tiltag, skal man vurdere om andre kan sløjfes, eller sørge for de fornødne 
resurser.

Min personlige motivation til at ville være kandidat: Egentlig Alternativets grundlæggende dogmer. Konkret 
fik jeg en blodprop og kunne se, hvordan vores sundhedssystem er presset. Jeg forestiller mig, at man skal 
passe på vores samfund på alle niveauer og jeg vil godt påtage mig at repræsentere Alternativet på det 
kommunale niveau.

Jeg kunne tænke mig at samarbejde med frivillige og andre kandidater: Jeg vil gerne bakke op om de tiltag 
bestyrelsen laver i forhold til interessenter. Hele arbejdet som kandidat og evt. medlem af 
kommunalbestyrelsen giver kun mening, hvis det foregår borgernært. Således skal listen være alsidig og 
mangfoldig, gerne med unge, som jeg kunne bakke op om, og der skal være aktivitet bagved fra medlemmer og 
borgere, hvis det skal give mening for mig at stille op. Således finder jeg det forkert at komme med 
mærkesager og visioner nu, men det skal jeg ifølge partiets regler. Jeg vil meget hellere lade dem udvikle sig 
sammen på vores møder.


