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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 
 

 
 

 
 

Mona Jensen 
medlem af  
Folkevirkes  

forretningsudvalg 
 

 
 
 

Mona Jensen – 57 år. Medlem af Folkevirke 
Vesthimmerland. 

Min første hele årgang af Folkevirke er fra år 
2000, så det må være år 2000 jeg blev 
medlem af Folkevirke. Jeg har alle gemt alle 

blade, er glad for dem og bruger dem som 
inspiration og opslagsværk 

 
Efter flere år ”på sidelinjen” til foredrag, blev 
jeg valgt ind i den lokale bestyrelse i 

Folkevirke Vesthimmerland, først som 
suppleant, så medlem, nu kasserer og FU 

medlem. 
 
Mit arbejdsliv har altid været i ”den hvide 

verden”. Først som ufaglært på et plejehjem 
og derefter som uddannet sygehjælper og 

senere social- og sundhedsassistent på 
sygehuset i Farsø og nu Aalborg 
Universitetshospital, hvor jeg er ansat i 

Onkologien (kræftafdeling) Jeg har arbejdet 
med sygepleje i siden 1984 og elsker stadig 

mit job.  
 
Samtaler med patienterne giver mig et stort 

indblik i folks vilkår og livsbetingelser. Hvad 
der har fyldt og været vigtigt i deres liv, og 

hvad der giver dem ballast, til at klare livet, 
når det gør allermest ondt både fysisk og 

især psykisk.  

 
 

   
 

 
 

Jeg har altid været bestyrelses – og 
foreningsmenneske. Børnehave – og 

skolebestyrelsen. Formand gennem mange 
år for den lokale Venstre forening. Opstillet 
til by – og regionsråd, men opnåede ikke 

valg. 
  

Gennem flere år medlem af Soroptimist 
Himmerland, og da den lukkede ned, blev 
jeg inviteret indenfor hos Lions Thit Jensen, 

Farsø.  
 

Jeg er i bestyrelsen for Thits Venner, Farsø. 
En ny opstartet forening, som kræver stort 
engagement af bestyrelsesmedlemmerne, 

men hvor engagementet også straks viser 
sig på graden af indflydelse. Det synes jeg 

godt om! 
 
De to ting følges ad.   

Indflydelse forudsætter engagement.   
 

 

 


