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GL-listens kandidater (sideordnet opstilling) 
 

Einar Carstensen 
Nuværende næstformand i 
MA, medlem af MAs bestyrel-
se siden begyndelsen af halv-
femserne. Efterlønner, tidli-
gere lektor i fysik og matema-
tik ved Gentofte Statsskole og 

Bornholms Gymnasium. Oprindeligt uddan-
net astronom fra Københavns Universitet. 
MA- står for moderne rådgivning og vejled-
ning af alle sine medlemmer. 
 

Sigrid Jørgensen 
54 år, Rudersdal  
Uddannet cand.mag. og 
arbejder som lektor 
Medlem af MA´s bestyrelse 
siden 2011.  
Uden professionel rådgivning 

og vejledning ingen a-kasse. Derfor skal 
MA fortsat stå for den professionelle råd-
givning og vejledning af alle medlemmer! 
 

Sandie Langer Christensen 
Birkerød. Uddannet cand.mag 
i dansk og italiensk fra Kø-
benhavns Universitet i 2010.  
Gymnasielærer hos VUC Vest-
sjælland Syd.  
Jobskabelse i solidaritet med 

kollegerne.  

 
  

Thomas Kepler 
Dronninglund, uddannet 
cand.Mag. i engelsk og histo-
rie. 
Den professionelle rådgivning 
skal fastholdes og udvikles! 
 

 

Linda Mylius Nielsen 
Jeg har tidligere siddet i be-
styrelsen for MA som DM’er. 
Jeg er vikar på Gentofte HF 
og på Vordingborg Gymnasi-
um. Jeg har af flere omgange 
været ledig og på suppleren-

de dagpenge, så jeg kender systemet og 
følelsen indefra. Jeg vil gerne arbejde for 
at MA er en politisk synlig a-kasse, der giver 
politikerne et klart modspil. 
 

Allan Olsen 
56 år, Gladsaxe Gymnasium 
og hf (bi, biotek, idræt og 
datavejleder). 
Bor i Aakirkeby, Bornholm. 
Jeg har selv prøvet det at 
være arbejdsløs og kender til 

problemerne indefra. Derfor stiller jeg 
gerne op. 

Leena Pedersen 
Maribo. Cand. mag i dansk 
og engelsk. 
Mere fokus på kurser til 
nyuddannede magistre, der 
kan ruste dem til at lande 
det første job. 

 
 
 

 



Stillere for GL-listen 
 
 
Anne Dorte Hjernø Kirsten Thøgersen 
Jon Peetz Just Anja Siljak 
Ulrik Lyng Vestergaard Søren Kogsbøll 
Gorm Leschly Mogens Jensen 
Henrik Holsteen Jessen Egon Kristensen 
Jesper Nødgaard Inge Galsgaard 
Carl Otto Christiansen Dan Møller 
Gert Minor Flensberg Kjeld Knudsen Jensen 
Knud Larsen Eik Andreasen 
Erling Iversen Cecilie Holm 
Mårten Flø Jørgensen Cathrine Høpfner 
Charlotte Moltke Gunner Thor Nielsen 
Ulla Frost Lasse Jensen 
Vilhelm Stage Pedersen Anders Vestergaard Mortensen 
Jonas Bue Madsen Jakob Wielund-Zarrehparvar 
Hans-Christian Schultz Bjørn Knudsen 
  
 

 

 



GL-listens valgudtalelse 
 
Stem GL-listen ind i Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)! 
 
GL-listen repræsenterer alle medlemmer fra de fastansatte over de deltidsansatte til de arbejdsledige 
uanset ansættelsesform og –sted. Uanset om du føler dig som GL’er eller DM’er.  
 
GL-listen arbejder for, at Magistrenes Arbejdsløshedskasse fortsat er kendt for at kæmpe medlemmernes 
sag. I det store som i det små! MA skal være en politisk synlig a-kasse. 
 
GL-listen ønsker at fremme den positive og konstruktive udvikling, der har været de sidste par år med en 
højere grad af selvbetjening. Denne effektivisering skal takket være moderne it-programmer hjælpe os til 
den hurtigste, mest fleksible og bedste sagsbehandling.  
 
GL-listen vil kæmpe for, at ledige medlemmer fortsat kan regne med, at MA: 
 

- er mere end bare et udbetalingssted; MA er medlemmernes garant for professionel rådgivning 
og faglig opbakning,   

- fortsat udvikler den individuelle service med rådgivning, vejledning, kurser osv.,  
- har det professionelle kendskab til medlemmernes jobmuligheder.  

 
GL-listen ønsker ikke, at MA skal melde sig i koret af discount-kasser. Vi mener, at man skal gøre det, man 
er bedst til. Med andre ord skal indsatsen for ledige medlemmer også i fremtiden varetages af Magistrenes 
A-kasse.  
 
MA skal udbygge og forbedre tilbuddene til de ledige medlemmer, men fremadrettet skal MA også styrke 
sin profil som et sted, hvor ikke-ledige medlemmer kan få professionelle og relevante tilbud i forhold til at 
styrke deres beskæftigelsesmæssige mobilitet, fastholdelse og karriereudvikling. 
 
Stem for en stærk a-kasse! Stem på GL-listen! 
 
Med venlig hilsen 
Einar Carstensen, Sigrid Jørgensen, Sandie Langer Christensen, Linda Nielsen, Tomas Kepler, Allan Olsen, 
Leena Pedersen 
 
 
PS Klik ind på www.ma-kasse.dk og læs mere om vores arbejdsløshedskasse! 

http://www.ma-kasse.dk/

