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Et godt liv med i bagagen
Hun er ikke nogen
helt almindelig politiker,
den 50-årige Lis Ulsøe,
der i denne uge for første
gang satte sig ved det
ovale bord i byrådssalen i
Horsens.
Faktisk er hun i langt
højere grad sine børns
mor, sin mands hustru
og helt sin egen - end
hun er soldat for partiet,
der i dette tilfælde er
Venstre.
Joh - hendes indstilling til tilværelsen passer med idéerne i det liberale parti, men hun er
mere sine egne meningers »mand“ end så
mange andre.
Bag sig har hun 50 år,
som for en stor del er
brugt til at give de fire
børn en tryg og kærlig
opvækst, men ikke uden
at give hende plads til at
udvikle sig med årene og
den tilværelse, der har
budt sig.
Lis Ulsøe stammer fra
Holstebro. Faderen var
arbejdsmand og moderen fabriksarbejderske,
og efter mellemskoleeksamen kom hun selv i
lære på et kontor.
Kort før havde hun
mødt den mand, som
hun nu har været gift
med i 30 år, Poul Ulsøe,
og det varede ikke længe,
inden der var familieforøgelse på vej.
Allerede da det første
barn var et år, besluttede Lis Ulsøe sig for at blive hjemmegående, og det
fortsatte hun med, indtil
hele familien i 1976 flyttede til Gedhøjen i Hatting ved Horsens, hvor
ægteparret havde firmaet B. Rustfritstål A/S på
Fuglevangsvej.

Lis Ulsøe.

DAGENS PORTRÆT
Da var det yngste af de
fire børn nået skolealderen, og Lis Ulsøe startede på deltid med at styre
firmaets regnskaber. Det
har hun fortsat med til
indtil i dag, hvor stillingen er økonomichef,
og virksomheden har
omkring 45 ansatte.
Årene derhjemme
sammen med børnene
ville den nystartede byrådspolitiker ikke have
undværet, heller ikke
selv om det har betydet
afsavn i andre retninger.
Som hun selv siger, er
det svært at kombinere
en karriere med hus,
hjem og fire børn. Og Lis
Ulsøe har aldrig være i
tvivl om, at hun har
valgt rigtigt.
Omvendt er hun nu
nået til et punkt i tilværelsen, hvor der både er
tid, lyst og mulighed for
at tage nye udfordringer
op, og derfor sagde hun
ja, da hun blev opfordret
til at stille op for Venstre
til kommunalvalget.

Hendes mand, Poul
Ulsøe, har tidligere siddet i Horsens byråd, og
det er flere år, siden ægteparret meldte sig ind i
Venstre.
Og selv om Lis Ulsøe
indtil nu mest har være
tilskuer til sin mands politiske liv, så har det ikke
skortet på interesse, derfor er det både med en
stor portion spænding og
forventing, at hun nu
starter i lokalpolitik.
Fritiden har Lis Ulsøe i
mange år brugt til at
spille håndbold. 40 år er
det blevet til både som
spiller, leder og aktiv indenfor bl.a. Hatting
Idrætsforening.
Nu er boldspillet lagt
på hylden, og i stedet
dyrkes kondien sammen
med de øvrige kvinder på
motionsholdet.
Musik og dans hører
også med til hverdagen
på Gedhøjen. Både Lis og
Poul Ulsøe er medlem af
jazz-klubben i Horsens,
og et længe næret ønske
om at komme til nytårskoncert i Wien er netop
gået i opfyldelse.
Tidligere gik ferieturene ofte til Norge med
både børn og telt i bagagen eller til familiens
sommerhus ved Mossø.
Lis Ulsøe er ikke den,
der råber først og højest,
men hun er heller ikke
bange for at sige sin mening eller lytte til andres, og begge dele får
hun brug for i de næste
fire år, hvor hun bl.a.
som medlem af børn- og
ungeudvalget kan gøre
sin erfaring og indflydelse gældende. (birte)

