Thea Veidiksen
Mit navn er Thea, jeg er 23 år gammel.
Jeg har boet i Tårnby hele mit liv. Vi flyttede fra Vestamager til Kastrup, da jeg var 17 år
gammel. Lige nu leder min kæreste, Thomas, og jeg efter en lejlighed, som vi kan flytte
sammen i og den skal selvfølgelig ligge i Tårnby.
Jeg arbejder hos Astma Allergi Danmark og er tilkaldevikar i Børnehuset Tømmergrunden,
mens jeg holder en pause fra studiet.
Jeg var oprindeligt startet på kandidatuddannelsen i anvendt kemi på DTU, men hoppede
fra i foråret, grundet Corona-nedlukningen og behovet for at lave noget andet, som
involverer arbejde sammen med mennesker. Jeg har selvfølgelig stadig en stor interesse
for naturvidenskab men pandemien har vist mig at der er andet jeg kan bidrage med.
Jeg er spejderleder for familiespejderne hos KFUM Vestamager og har været leder i mange
år trods min unge alder. Spejder giver mig en mulighed for at komme udenfor mens jeg kan
give børnene nogle positive oplevelser og en masse erfaring i naturen. Siden børnene er
mellem 3-6 år handler møderne oftest om at børnene får lov til at afprøve og opleve ting
som de ikke nødvendigvis får muligheden for i hverdagen. Et godt eksempel er bål som
mange ikke kan have derhjemme. Jeg værdsætter meget min tid med familiespejderne og
synes altid det er en hyggelig start på søndagen, også selvom det regner.
Selvom jeg er glad for naturen, så kan jeg også godt lide at spille computerspil på PC og på
Nintendo Switch. Jeg synes det er superfedt at dele den interesse med andre og derfor er
jeg også med til at arrangere Danmarks største LAN-event, NPF (NetParty-Fyn). Her
deltager jeg frivilligt i forberedelserne op til, selve afholdelsen og evalueringen
efterfølgende.
Så med interesse i kemi, spejder og Gaming er jeg måske lidt en nørd.
Mine fritidsinteresser gør at jeg kommer meget ud og møder mange forskellige mennesker
med forskellige interesser og behov. Dette har motiveret mig til at stille op til
kommunalvalget så jeg kan gøre en forskel for mennesker med andre behov end normalen.
Jeg synes det er enormt fedt at Tårnbylisten er et tværpolitisk parti. Jeg synes det giver
stor mulighed for at bakke op om gode ideer og projekter i kommunen, uden at binde sig til
gamle national. Jeg mener at politik ikke bør være et spil, men et samarbejde mellem de
forskellige områderne for at løfte kommunen til fordel for alle.
Siden jeg er meget sammen med unge og børn sætter jeg stor pris på indsatser som
legepatruljer i børnehaverne og SSP som er til stede for de unge mennesker. Dette er noget
jeg bakker stærkt op om og mener vi skal holde rigtig godt fast i, fordi jeg kan se at det gør
en forskel.
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