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Anne Marie Bønløkke - 60 år mandag.

Anne Marie Bøn
løkke  fy lder  
60 - og er aktiv som 
aldrig før

Af Hans J. Ehrhardt

HORSENS - Lille dame - 
men med stor kontakt-
flade og en aktivitet ,  
der  er  fuldt  på højde 
med de yngre år. Sådan 
runder  amtsrådsmed-
l em Anne  Mar i e  Bøn-
løkke mandag de 60 år.

Med - næsten - daglig 
kontakt til børn, børne-
børn, arbejde på Sund-
hedscenter Vest, amtsrå-
det, både den regionale og
centrale videnskabs-etiske
komité og ikke mindst Vor
Herre i hendes egenskab af
menighedsrådsformand
kan døgnets 24 timer som-
me tider være for få.

Hun arbejder næsten al-
tid - med den faste undta-
gelse, at barnebarnet Oli-
ne hver fredag kommer på
besøg i et døgn.

Så hygger Anne Marie 
Bønløkke sig med den tre-
årige pige i huset på Ager-
bakken i Stensballe. Et af 
de aftalte projekter er ind-
køb af et tomandstelt, som
senere på året skal afprø-
ves af de to - første gang i 
haven, så civilisationen er
inden for rækkevidde.

Livet er børn
Hele livet har Anne Ma-

rie Bønløkke viet til børne

ne. Siden hun kom til Hor-
sens i 1972, har hun arbej-
det med børn, først i syv år
som leder af Gasvej Børne-
have, dernæst i 12 år som
leder af Mariehønen, og se-
nest - fra 1991 - som miljø-
og støttepædagog under 
Sundhedscenter Vest.

Og hun har ingen planer
om at kvitte arbejdet, selv
om efterlønnen nu bliver 
en valg-mulighed, siger 
hun:

- Jeg laver jo det, jeg har
allermest lyst til. Jeg er så
priviligeret, at min hobby 
også er mit arbejde, så jeg
har både mod på og kræf-
ter til at fortsætte et styk-
ke tid endnu, selv om pen-
sions-aldreren jo generelt 
er på vej ned.

- Jeg forstår ikke rigtig 
den tendens, der er til at 
kassere alle over 40 år.
Tendensen har også kun-
net skimtes inden for min
egen branche, pædagoger-
ne, men netop efter de 40 
år får man typisk en ro 
over sin tilværelse og en 
indre sikkerhed til virkelig
at turde bruge sine erfa-
ringer fra livet.

Lyst til at være med til 
at få tingene til at ske, vir-
kekraft, har været et kode-
ord for Bønløkkes virke, i 
jobbet men også i det poli-
tiske, hvor hun i flere pe-
rioder har siddet i amtsrå-
det, valgt for. socialdemo-
kraterne.

Når man spørger hende,
hvad hun har fået gen-
nemført, så er svaret:

- En hel del.

- Men hvis jeg giver dig 
nogle eksempler, så vil der
være mindst fem-seks an-
dre politikere, der vil kom-
me og sige «det var også 
min ide«.

- Men jeg synes, at man
får ændret tingene i en me-
re rigtig retning, og mit 
fravær fra amtsrådet i en 
del af sidste periode, fordi
jeg i 1990 manglede 11 
stemmer i at opnå valg, 
har i ekstra grad klargjort,
at et folkevalgt mandat ik-
ke er en selvfølge, og at 
man skal gøre sig fortjent 
til hvervet, siger hun.

Undervejs i forrige valg-
periode kom Bønløkke i

amtsrådet fra en supple-
ant-plads, og i 1994 var der
igen stemmer nok til at 
sikre hende et mandat.

Via det politiske arbejde
har Anne Marie Bønløkke 
fået et nyt, spændende vir-
kefelt, nemlig arbejdet i 
flere videnskabs-etiske ko-
miteer. Dels den regionale
for Vejle og Fyns amter, 
men også i den centrale på.
landsplan.

- Det er vigtigt med en 
bred, folkelig debat om 
forskningen. Men det er 
ofte meget »tunge« emner, 
og derfor har jeg lokalt for-
søgt at »blødgøre« stoffet, 
blandt andet ved at arran

gere besøg på fertilitets-
klinikken på Brædstrup 
Sygehus, siger Anne Marie 
Bønløkke.

Leder menighed
Mangler hun lidt be-

skæftigelse, så er der altid
en stak papirer om nye 
forsknings-projekter, som
skal pløjes igennem. Hvis 
hun da ikke bestyrer Frel-
ser-kirken for de højere 
magter.

- Lige i øjeblikket er vi i 
menighedsrådet meget op-
taget af, hvad kirken kan 
gøre i det sociale arbejde i
sognet. Vi vil gerne inddra-
ge nogle i nye fællesska-
ber, hvis det er muligt.

Tilbage ved børnene ser
Anne Marie BønIøkke de 
nye orlovs-ordninger som 
et tiltrængt pusterum for 
mange familier:

- Der har været nogle år,
hvor der visse steder har 
været satset for lidt på bør-
nene. Børnene har mang-
ler ansvar og en tilstræk-
kelig dialog med de voksne,
men de nye orlovs-mulig-
heder kan forhåbentlig gi-
ve mange familier mulig-
hed for at komme tættere 
sammen, børn og voksne.

På mandag holder hun 
fri. Og fejrer dagen med 
åbent hus kl. 15.00 på 
Agerbakken 30 i Stensbal-
le.
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