Marianne Vind Petersen – måske kommende EU-parlamentsmedlem
efter generalforsamlingen 26. marts 2019 i Aktivitetscenter Åvangen
Med sangen: Jeg ved hvor der findes en have så skøn startede foredraget, hvor Marianne Vind Petersen fortalte om
Svebølle 1979-2014. Marianne fortalte om den trygge have, hun er opvokset i, viser barndomsbilleder og fortæller at
hendes forældre bor i det ælste hus på Frederiksberg i Svebølle. På huset står navnet Solvang.
Hendes far var chauffør og kørte rundt med kaffe i sin lastbil. Moderen var i børnehaven og har også været
dagplejemor. Marianne og lillebroderen er vokset op med at man skal tage hensyn til alle i samfundet, både børn og
voksne.
Svebølle Skole er noget forandret siden hun gik ud af skolen. Hun har dog besøgt skolen i forbindelse med et
jubilæum. Hendes klasselærer i hele skoletiden var Karen, hun har virkelig bedtydet noget i barndommen. Karen var
en fantastisk lærer. På FB findes en gruppe kammerater som kalder sig Karens Piger. Baggrunden man kom fra,
betød ikke noget, der var ingen der blev moppet. Måske var det Karens fortjeneste.
Historie og samfundsfag har altid haft hendes interesse, hun har læst alle bøger på skolebiblioteket om
disse emner. Marianne læser stadig, og hører også lydbøger.
I barndommen var Marianne spejder og har meget lærdom og gode minder herfra. Spejderne startede
dengang i Præstegården og senere flyttede de i kælderen på plejehjemmet i Viskinge. De var ikke så mange.
Svebølle var et trygt sted at vokse op. Man cyklede rundt i hele byen. Så var der Halballerne og der var også noget
der hed Svebølle Kro.
Efter folkeskolen kom hun til Kalundborg Gymnasium. Hun faldt ikke så godt til der. Kalundborg Bibliotek blev tit
besøgt, og der blev lånt bøger i massevis. Efter gymnasiet blev hun tilfældigvis klinikassistent hos tandklinikken Høgh
Sørensen/Steen Thorsen i Kalundborg.
Senere læste hun på Roskilde Universitet og kom til Rigshospitalet, hvor hun blev ansat som:
Senere tog hun til Norge, til byen Molde, hendes kæreste dengang var også fra Svebølle, han var tømrer og han var
med til at bygge stadion i Molde.
Hun har været ansat 12 år på Novozymes i Kalundborg, her var hun TL for Laborenterne i 10 år.
Hun sidder i HK-Huset ved Langebro. Nu er det Dansk Industri hun taler med. Hun er med til at påvirke vores
arbejdsliv. Hun er blevet spurgt, om hun har overvejet at skulle stille op til Europa-Parlementet.
Ja…….hvorfor ikke, så hun stopper til september i HK.
Hun kan lide at kaste sig ud i noget nyt. Måske er det spejderbaggrunden har gjort det. Der er mange der gerne vil
tale om EU og Europa.

Marianne Vind - Europaparlamentskandidat - Socialdemokratiet
Jeg er uddannet hospitalslaborant på Rigshospitalet og arbejdede efterfølgende 2 år i Norge. Siden har jeg arbejdet i
industrien. I 2000 blev jeg ansat som laborant i Novozymes i Kalundborg og kort efter valgt til tillidsrepræsentant. I
2006 blev jeg desuden formand for alle laboranter i Danmark, Dansk Laborant-Forening. I 2011 blev jeg
næstformand i HK-Privat, og det er jeg stadig.
Som næstformand i HK-Privat er mine primære arbejdsområder i dag arbejdsmiljø, uddannelse, ligestilling,
beskæftigelse og udvikling af medlemmernes fag. Det arbejder jeg med hver dag - i de store
overenskomstforhandlinger, i samarbejder med arbejdsgiverne og andre fagforeninger, lobbyarbejde på
Christiansborg, til medlemsmøder, i forbindelse med uddannelse af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, i
internationale bestyrelser og EU’s sociale dialoger.
På mange måder har jeg det samme arbejde, som da jeg de foregående 10 år var tillidsrepræsentant for
laboranterne på Novozymes. Der arbejdede jeg også konstant for bedre løn- og ansættelsesvilkår for kollegerne. Nu
er det bare for endnu flere.
Jeg er 47 år og bor i Havdrup. Jeg er opvokset i en lille familie, hvor min far kørte lastbil, og min mor var vikar i den
lokale børnehave og gjorde rent. De var meget stolte, da jeg som den første i familien stod med en studenterhue. Så
det lå ikke i kortene, at jeg, med min baggrund, i dag er EP-kandidat.

