
 
 

Mit navn er: Astrid Sandmark 

Min bopæl og måske lidt om min familie: Jeg bor et helt almindeligt parcelhus fra 75 på 786km2 grund. 
Den har vi forvandlet fra græsørken og swimmingpool til køkkenhave, bær-, frugt- og naturhave. Haven (og 
huset) deler jeg med min mand Simon, vores to børn på snart 9 og 6, 4 høns og en masse smådyr – endda 
nogle gange en sno. Herligheden ligger i Viby Sjælland på Midtsjælland. 

Hvorfor jeg gerne vil fremme økologisk dyrkning og PØ´s formål?: Jeg har en grundlæggende 
bekymring for den retning verden bevæger sig i – for at sige det mildt. Praktisk Økologis fokus på, hvad vi 
som individer selv kan gøre for at gå i en positiv retning, at vi godt kan tage sagerne i egen hånd, giver en 
oplevelse af mening og handlekraft som er vigtig – nok ikke bare for mig, men for mange.  

Alle bidrag og alle haver gør hver især en meget lille forskel, men tilsammen kan det give momentum i en 
bedre og mere grøn retning. Samtidig forøges de små handlingers betydning når vi taler om dem og 
fortæller andre hvorfor vi gør som vi gør. Derfor er det formidlingsarbejde som Praktisk Økologi gør 
supervigtigt, da det er med til at inspirerer og sætte en dagsorden.    
 

Hvad jeg kan bidrage med til PØ´s bestyrelse:  

Jeg stiller op fordi jeg ønsker at arbejde med udviklingen af Praktisk Økologi som forening.  

En af foreningens store styrker er, i mine øjne, den store grad af kontinuitet der præger foreningen. Der er 
styr på sagerne, gode traditioner og ekstremt loyale medlemmer. 

Men, jeg mener også, at der skal sættes retning på, hvor foreningen skal udvikle sig hen. Så jeg vil gerne 
arbejde for, at vi som forening formulerer hvilken rolle vi ønsker Praktisk Økologi spiller om 10 - 20 år. Jeg 
tror på at en langsigtet strategi vil styrke foreningen. Når man har et klart mål at gå efter, kommer man 
længere. En tydelig strategi vil også gøre det også lettere at tage langsigtede beslutninger.  
Eller for at sige det på havesprog: Nogle gange skal man plante et valnøddetræ, selv om det først bære 
frugt om mange år. Og når vi planter langsigtet, er en haveplan god at have, så man ikke får plantet træet 
det forkerte sted (her taler jeg af praktisk erfaring).   

Personligt elsker jeg at faciliterer udviklings- og strategiprocesser. Det er udfordrende og til tider hård at 
skulle tænke langsigtet, frem for fra dag til dag, men det kan også være nogle rigtig givtige processer. Mine 
kompetencer som procesfacilitator vil jeg selvfølgelig meget gerne sætte i spil i forhold til 
bestyrelsesarbejdet.  

Samtidig er jeg som tidligere ansat i en NGO rigtig optaget af, hvordan man kan bedrive ledelse i en frivillig 
forening.  
Både hvordan man leder en frivilliggruppe, og giver frivillige de bedste betingelser, men også relationen 
mellem bestyrelse og ansatte. Her er jeg selvfølgelig interesseret i at vi som forening også sikre at vores 
ansatte oplever en tydelig og tillidsfuld ledelse, der kan udpege en retning for sekretariatets arbejde, men 
også inddrager den praksiserfaring, viden og føling med foreningen, man som ansat får via det daglige 
arbejde.  



 
 

Min erfaring med bestyrelses- og frivillig/foreningsarbejde:  

Min erfaring med foreningsarbejde ligger primært som ansat. Jeg lavede også en del frivilligt arbejde i min 
studietid, men det ligger efterhånden en del år tilbage.  

Det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med frivillighed, at understøttet foreningsdrift eller drift af 
projekter i NGO-regi. Dels som ansat på sekretariatet i en frivillig social ungdomsorganisation, dels i et 
lokalt frivilligcenter og som kommunal frivillighedskonsulent. Jeg har også arbejdet meget med 
kompetenceudvikling af frivillig.   

Derfra har jeg et nuanceret billede af hvad det kræver at drive og udvikle en organisation.  
På min tidligere arbejdsplads gik vi over en årrække fra 4 til 12 ansatte. Jeg har derfor erfaring for, at det 
ikke altid er en uproblematisk proces når en organisation vokser. Det kræver forandringer i arbejdsgange, 
prioriteringer og forventninger – både hos en bestyrelse, ansatte, frivillige og medlemmer. Skal Praktisk 
Økologi vokse skal vi også have blik for at håndterer de forandringsprocesser bedst muligt.   

Min erfaring kommer fra den frivillige sociale del af civilsamfundet og derfor er jeg også nysgerrig efter at 
erfare, hvilke vilkår og dagsordner der gør sig gældende i ’den grønne foreningsverden’.    

Måske vil du skrive noget om dit erhverv/arbejde:   

Siden 2021 har jeg været selvstændig med mit firma Selvsået. Her dyrker jeg en mindre markedshave med 
salg af grøntsager lokalt, laver havekurser og holder foredrag om have. Jeg drømmer også om at starte en 
podcast om havedyrkning – når jeg lige får tid"#$% 

 


