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”Jeg er født under
en positiv stjerne”
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Anne-Mette Winther Christiansen
Anne-Mette har været medlem af OK-Fondens bestyrelse siden 2011.
stjerne, og jeg kan ikke lide, når ting står stille. Som lærer
– Jeg havde hjulpet Paul Erik og Michael med noget lovvar der ikke noget bedre, end når jeg fik tændt elevernes
givningsstof, og jeg kan tydeligt huske, da Paul Erik senere
nysgerrighed og deres blik ud i verden. Og ligesådan i
spurgte, om jeg ville gå ind i bestyrelsen. Blodet tog turen
politik. Man skal ikke lade sig begrænse af barrierer, men
fra hovedet og helt ned i fødderne. Jeg blev simpelthen
se positivt på udviklingen i vores
så stolt – og samtidig tænkte jeg:
samfund. Somme tider handler
”Kan jeg det, kan jeg bære de store ”Vi skal være bannerførende for
det for meget om økonomi. Mit
værdier?” Det er så stort, at vi kan
værdig pleje og omsorg”
udgangspunkt er, at vi – med
få lov til at være med til at skabe
de steder, hvor livet skal leves hele livet. Jeg har flere gange ansvar og respekt – altid skal have omsorg for hinanden.
Jeg prøver at blande politik udenom i bestyrelsesarbejdet,
fortalt i Venstres folketingsgruppe om mine oplevelser ude
men det frie valg er en meget vigtig del af det for mig, siger
på enhederne, om hvad livskvalitet er der.
Anne-Mette.

Hjælpsomhed og jantelov i Nibe
– Jeg har fulgt OK-Fonden, siden min mor, Else Winther
Politik kan være hård kost
Andersen, trådte ind i bestyrelsen i 1995. Engagementet i
– Noget af det vigtigste, jeg har lært, har jeg lært i politik.
andre mennesker og ønsket om at gøre en forskel prægede Som 27-årig kom jeg i byrådet i Ringsted og direkte i et
hele min opvækst. Vi boede på en stor gård, og min fars
udvalg, hvor vi sad tre politikere, en dommer og en psykohjælpere var alle sammen sådan nogle 15-årige drenge,
log og behandlede sager om tvangsfjernelse af børn. Jeg
som havde været på vej ud i nogle rigtig dårlige prioriteglemmer aldrig, da vi måtte fjerne tre børn fra en familie
ringer, men som efter jobbet hos far
den 22. december. Det var hård kost!
endte med en læreplads. Min mor var ”Jeg vil så gerne udvikling!”
Men det var den rigtige beslutning.
hjemmehjælper på halv tid i nogle år,
Når det handler om menneskers liv, så
og hun gjorde altid noget mere for de mennesker, end det
gælder det virkelig om at være inde i tingene, at have læst
hun skulle. Jeg kan fx huske, når jeg gik til skole, så skulle
sagsakterne ordentligt.
jeg indenom med brød til Klara med de klirrende poser,
hvis min mor havde bagt, fortæller Anne-Mette og tilføjer:
Ude og hjemme
– Men jeg oplevede også janteloven i Nibe. Det var et lille
– Mit liv er meget udadvendt. Jeg får så meget mening
samfund, og mine forældre gjorde ofte noget andet end de
ud af relationer – som når jeg tidligere rejste ud i politisk
fleste, og det kunne man bare ikke.
sammenhæng, og nu hvor jeg er skoleleder. Men jeg har
også en reserveret side. Jeg har ikke afleveret ”hele mig” til
Et brændende engagement
nogen – ud over familien.
Engagementet stråler ud af Anne-Mette, uanset om hun
Mellem de store tanker og beskrivelsen af et spændende
taler om OK-Fonden, lærergerningen, politik eller om sin
og givende arbejdsliv med mange rejsedage, kommer hele
familie.
tiden små historier om den familie, som er Anne-Mettes
– Mit ønske for OK-Fonden i fremtiden
helt uundværlige base. Om hvordan hun
er, at vi skal være bannerførende for
lige nåede at vende sin datters dyne,
”Man skal ikke lade sig
værdig pleje og omsorg for folk, der har
inden hun løb ud i taxaen meget tidligt
begrænse af barrierer”
hjælp behov. Det kræver ledere, som
i morges, om at få et farvel-kram mere
er både empatiske og konsekvente. De skal være interesaf sønnen, om Niels, som er politimand og står bag hende
serede i omgivelserne, i de pårørende og i samfundet – og
hele vejen, om en far som altid har fortalt historier og om
kunne drifte energisk.
en mor, som har været den bagstopper, der har gjort det
– Jeg vil så gerne udvikling! Jeg er født under en positiv
hele praktisk muligt.
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Kort fortalt
Ca. tre beskrivende ord på dig selv?
Positiv.
Optimist.
Tilgivende – fx blev der ikke gjort rent
hjemme i weekenden, men hold op
hvor vi hyggede os.
Oplevelseslysten.
Hvad kan få dig op i det røde felt?
Det er godt nok sjældent! Jeg finder
som regel en vej ud inden. Men hvis
jeg bliver kritiseret på et tidspunkt,
hvor jeg simpelthen ikke kan se, hvorfor det skal afleveres lige der. Når jeg
eller andre bliver unfair behandlet – så
bliver jeg helt sort i øjnene.
Hvordan lader du op?
Ved at lukke fuldstændig ned omkring
mig.
Lave håndarbejde, strikke, bage – det,
ved jeg bare, lykkes, og jeg elsker at
servere noget for andre.
Fælles oplevelser med børnene, en tur
til København, en rejse, noget der ikke
behøver at koste penge, men som fylder os. Vi får livsfortællinger sammen.
At gå på caféen ”Hos mormor” i
Bredgade i København, hvor man får
kiksekage, og alt interiør er fra min
ungdom i 70’erne.
Hvad ville du gerne være bedre til?
At få skrevet noget mere.
At være meget mere hård til at skære
igennem i forhold til at gøre rent og
holde orden hjemme.
Hvad betyder anerkendelse for dig?
Det betyder egentlig alt. Det gør, at
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man får selvtillid og fodfæste, når man
svajer i vinden. Det er fundamentet.
Hvis jeg har holdt en tale, og nogen
kommer og siger: ”Det var lige præcis
det!” – eller giver et kram.

Hvad har været personlig(e)
succes(ser) for dig?
At få job som lærer da jeg blev uddannet i ’92. Der var mega arbejdsløshed,
og jeg sendte 100 ansøgninger.
At det endte med at blive Niels og
mig. Vores samhørighed. Vi mødte
hinanden, og så tog han til Australien
i halvandet år, og bagefter tog jeg til
Schweitz et halvt år, så vi startede
med at være pennevenner i to år.
At få jobbet som afdelingsleder på
skolen i Grenaa.
Der hvor jeg ved, at jeg har gjort en
ekstra indsats.
At komme i byrådet og i Folketinget.
Hvis du skulle arbejde med noget
andet – hvad skulle det så være?
Så skulle det være indenfor social- eller undervisningsområdet – og så ville
jeg flytte nogen fra at være passive til
at være aktive. Mennesker, som ikke
kan læse eller regne eller gå eller … Så
ville jeg tage fat i ”Hvad er det så, vi
kan”. Få nogen til at tro på det.
Hvordan forkæler man dig?
At der kommer rullende en kop kaffe,
når jeg sætter mig for at se TV Aviserne.
Når jeg kommer hjem på min fødselsdag, og de har lavet bøffer med
whiskysovs.
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En fælles oplevelse. Jeg kører fx gerne
til gymnastikopvisninger – man snakker så godt på vejen.

Din foretrukne ferieform?
Jamen altså, det holder vi jo ikke. Vi
skal jo være klar til at køre til stranden,
hvis sommeren er god.
Det er næsten ligegyldigt, hvor vi kan
holde fri. Det skal bare være sammen
med Niels og ungerne.
Gerne i Danmark. Vi har taget fat på at
introducere vores børn til de forskellige kulturelle genrer: opera, musical,
ballet, teater.
Eller storbyferier, eller at besøge nogle
af vores naturvidundere i Danmark. Vi
mangler Møns Klint.
Hvordan var du som barn – hvad
var din rolle i klassen?
Fra 4. til 7. klasse blev jeg holdt udenfor – men jeg brød heller ikke ind. Der
kunne godt foregå sociale ting udenfor
skolen, uden at jeg fik det at vide.
Jeg tog på efterskole i 8. klasse, og så
skiftede det.
Jeg synes, jeg havde det godt, elskede alle fag. Da jeg skulle i gymnasiet
kunne jeg ikke vælge linje. Jeg havde
fået 10 i alt.
I fritiden gik jeg til standarddans
og tog rundt til konkurrencer i hele
Nordjylland. Det var fede oplevelser.
Desværre danses der ikke ret meget
i dag.
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Udenfor jobbet
Familien
Anne-Mette er gift med Niels, som
er politimand og ved siden af har et
firma, hvor han slår grønne arealer.
Sammen har de sønnen Søren Elias,
2002, og datteren Anna Cathrine,
1997.
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Bor
Bor i villa i Grenaa.
Fritiden
Anne-Mette holder af at ”lukke
helt ned” og læse bøger, spille spil,
strikke, bage eller i det hele taget
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servere noget for nogen, gerne i
afslappede rammer med naboerne.
Fælles oplevelser i familien er i høj
kurs. Anne-Mette og Niels har fx
sat sig for at præsentere deres børn
for de forskellige kunstarter: ballet,
musical, opera og teater.
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