Jeg hedder Sofie, er 28 år gammel og bor lidt
udenfor Brovst. Jeg færdiggjorde min kandidat i
biologi fra AAU i 2019 og siden da lavet lidt af hvert
– blandt andet var jeg med i forsøget om at starte
Vester Thorup Højskole – en højskole for grønne
iværksættere og ildsjæle. Siden august 2021 har jeg
været ansat som biologilærer på Thy/Mors HF og
VUC.

DN har været en stor del af mit liv lige siden jeg
startede på biologistudiet, hvor jeg engagerede mig
i DN Ung Aalborg, hvor jeg har siddet som formand
fra 2015-2019. Derfor er det helt naturligt for mig at
fortsætte i bestyrelsen i DN Jammerbugt nu hvor jeg
er flyttet til kommunen.
Jeg har store visioner for DN og jeg har mange store
planer om at reformere den gamle organisation, bringe den lidt mere ind i nutiden og bidrage til at hive
gennemsnitsalderen lidt ned…
Andre DN’ere kender mig måske fra REP-møderne, hvor jeg ofte har taget talerstolen for at brokke mig.
Hovedsageligt over hvordan ungdommen overses, hvordan SoMe undervurderes og hvordan vi bruger
timer på at diskutere klima, for bagefter at gå til festmiddag for at indtage et orgie af medlemsbetalt
oksekød. Og det sker jo rent faktisk, at det lykkes at rykke noget, for nok er DN en gammel og overordentlig
stor organisation, men gammeldags og rigid er den heldigvis ikke!
Min store passion er formidling, for hvad er viden værd, hvis den ikke bliver delt? Som formand i DN
Aalborg Ung var mit fokus bestemt også at få jævnaldrende mere med ud. OGSÅ dem, der ikke lige læste
biologi! En udfordring, der ikke er nem, men jeg er heldigvis så stædig at det med skæve, skøre
arrangementer alligevel indimellem er lykkedes at overfylde deltagerlisten.
I min fritid er jeg også frivillig i De Unge Biodiversitetsambassadører. De par timer på døgnet der så er
tilbage efter det går med at være udenfor, og at hunde-nørde med min makker, den hvide schæfer Ingrid.
Nogle gange drikker jeg også øl og går til koncerter med mine venner, som en normal kvinde i 20erne.

