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Jeg er 50 år, gift med Henrik. Sammen er vi forældre til Nina, Peter og Simon. Jeg 

er født i Sønderjylland i en ikke-troende familie. Som barn havde jeg tilknytning til 

et kristent fællesskab men valgte som ung anderledes.  

For 18 år siden opsøgte Henrik og jeg kirken, og vi har som familie været kirkeaktive siden.   

 

Beskæftigelse 

Jeg er uddannet cand.scient.soc., socialrådgiver og psykoterapeut. Jeg har arbejdet i Kriminalforsorgen, 

Psykiatrien og hos Blå Kors Danmark. Jeg har været leder for socialrådgivere og mellemledere.  

Jeg er nu partner i konsulenthuset, MentalTouch.  

Jeg udgiver faglitteratur og min næste bog handler om opvækst på børnehjem. 

 

Ved mit eventuelle medlemskab af ÅVM-menighedsråd 
I ÅVM oplever jeg en tydelig og god forkyndelse. Der gøres et vigtigt og godt stykke arbejde, som jeg gerne 

vil være med til at fastholde.  

Der er særligt tre ting, jeg ønsker at bidrage med: Strategi, Trivsel og Ungefokus 

 

Strategi 

For at skabe gennemsigtighed og fælles retning er det vigtig at lave strategi og følge den ved mål og 

tidsplan. Strategien skal indeholde drift og udvikling i kirken men også tiltag, som rækker ud af kirken ved 

diakonale og evangeliserende arrangementer gerne i tværkirkeligt samarbejde. I strategien tages højde for 

kirkens forventede ressourcer angående økonomi og arbejdstimer hos stab og frivillige.  

  

Trivsel  

Implementering af strategi forudsætter godt samarbejde mellem menighedsråd, stab, frivillige og øvrige 

medlemmer. Derfor er jeg optaget af stabens og de frivilliges trivsel. Jeg anser det for vigtigt, at der er rette 

fora for dialog mellem staben og menighedsrådet. Som menighedsrådsmedlem vil jeg være optaget af, 

hvorvidt staben oplever sig hørt, når menighedsrådet træffer beslutninger.  

 

Unge 

ÅVM har ved sin placering i Jyllands største studie-by en vigtig rolle. Kirken har tradition for at tage imod 

mange unge, som flytter til byen, og som søger kirkefællesskab. Jeg er optaget af, hvordan vi kan fastholde 

de gode unge-tiltag, og hvordan vi som kirke bedst muligt får øje for den enkelte unge i sine behov, som 

kan være udover kirkefællesskabet. Det kan være en udfordring at være flyttet hjemmefra og langt væk, 

være ny i kirken, ny på studiet og skulle prioritere kirken i forhold til mange andre tilbud, som kan modvirke 

ensomheden.  
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