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Jeg ønsker at genopstille til Hovedbestyrelsen. Jeg blev valgt som suppleant på årsmødet i september 2017 og indtrådte som 

hovedbestyrelsesmedlem den 28. oktober 2017. Er desuden medlem af Internationalt udvalg. Menneskerettigheder, retssikkerhed og 

borgerrettigheder er i verden af i dag under et større pres, end jeg erindrer i min tilværelse. Derfor er Amnestys kamp for frihed og 

retfærdighed for alle mennesker nationalt og internationalt stadig meget vigtig. Også når det gælder konsekvenser for 

menneskerettighederne på grund af klimaændringer og den øgede ulighed i verden. 

 

NGO-erfaring: 

• Styrelsesmedlem i Ulandsorganisationen Ibis, nu Oxfam Ibis, sammenlagt i ca. 11 år i tre perioder mellem 1. november 1997 og 

24. oktober 2015, hvor jeg ikke genopstillede. 

• I Ibis har jeg været medlem programudvalget og forretningsudvalget samt repræsenteret organisationen i MS’s og Dansk 

Flygtningehjælps repræsentantskaber. 

• Formand for UNS, Uddannelseskontakt Nord-Syd, fra 1. november 1997 til udgangen af 1999, hvor UNS blev integreret i Ibis som 

denne uddannelsesafdeling. 

• Indsamlingsleder ved landsindsamlinger for Læger Uden grænser fra 2016 – 2018. 

• Rådsmedlem og parlamentarisk revisor i Mellemfolkeligt Samvirke fra 1. maj 2017 til 6. okt. 2018. 

• Medlem af FN-forbundets repræsentantskab for MS fra 16. august 2017 til 6. okt. 2018. 

• Parlamentarisk revisor i Oxfam Ibis fra 6. oktober 2018. 

 

Ledelseserfaring: 

• Formand for Frederikshavn Lærerforening. 

• Skoledirektør i tidligere Sindal Kommune. 

• Uddannelsesrådgiver og leder af uddannelsessektorprogram i Mozambique. 

• Børne- og kulturchef i tidligere Sindal Kommune. 

• Udviklingschef i Hjørring Kommune, Børne- og kulturforvaltningen 

• Udviklingskonsulent i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune. 

• Daglig leder i Frivilligcenter Frederikshavn. 

 

Uddannelse: 

• Lærer, Hjørring Seminarium 1971. 

• Etnografi/socialantropologi på bifagsniveau, Aarhus Universitet. 

 

Hvad jeg kan bidrage med i Hovedbestyrelsen: 

Som det fremgår af ovenstående, har jeg både organisations- og ledelseserfaring, så jeg vil kunne bidrage med: 

• Menneskerettigheder generelt. 

• Politik og strategi. 

• Informationsopgaver, lokalpresse m.v. 

• Foredragsvirksomhed. 

• PR og kommunikation. 

• Sprog (engelsk og portugisisk) 

 

Privat: gift, 4 børn og 8 børnebørn. 


