
 

 

Navn: Christian Würtz Christensen 

Lokalkreds: Roskilde 

Medlemsnummer: 25877 

Jeg ønsker at opstille som kandidat til: Storkredsbestyrelsen 

Fortæl lidt om dig selv: 

Mit navn er Christian, jeg er 26 år gammel. Til dagligt studerer jeg en bachelor i internationale 

studier på RUC, hvor jeg er på mit 4. ud af 6 semester. Min vej til RUC har været lidt mere kringlet 

end de flestes, da jeg både har været i lære som tømrer og VVS’er, men desværre måtte stoppe, da 

min krop ikke kunne holde til. Derudover har jeg sejlet skoleskib og er uddannet brandmand ved 

Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Inden jeg startede på RUC, gik jeg tre år på Roskilde 

Handelsskole. 

Det var lidt om min uddannelsesbaggrund. Mere personligt kan jeg sige at, jeg er vokset op i Hvalsø 

og har nu boet i Roskilde i ca. 5  år.  Pt sammen med min kæreste og roommate. Herudover har jeg 

været så heldig, at jeg skal være far til mit første barn til sommer. Derfor jeg vil være på barsel fra 

mit studie (i første omgang) fra Juli 2019 til Februar 2020. Hvis jeg er så heldig at I vælger mig, vil 

mit ’’barselsprojekt’’ derfor være storkredsbestyrelsen. 

Derudover er jeg en glad ung mand, der gerne ser at Alternativet vokser. Jeg drømmer om at gøre 

politisk karriere inden for Alternativet, efter jeg har færdiggjort mit studie. 

Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag 

gerne erfaring: 

Som det fremgår, har jeg lavet lidt af hvert. Derfor har jeg naturligvis taget en lang række af 

kompetencer med mig. Mere konkret har jeg en god regnskabsforståelse gennem handelsskolen, og 

som RUC’er er jeg vant til at arbejde i grupper og med projekthåndtering. Herudover har jeg en 

organisatorisk erfaring, da jeg i min tid på handelsskole også var elevrådsformand samt 

bestyrelsesmedlem på skolen. I samme periode var jeg ligeledes aktiv i LH 

(landssammenslutningen af handelsskoler). Omfanget af opgaven, er naturligvis ikke den sammen, 

men jeg mener helt klart jeg tager noget vigtig erfaring med mig, som vil være brugbare i 

storkredsbestyrelsen. 

Alt i alt mener jeg min brede faglighed, mit nuværende studie og min baggrund på Handelsskolen 

gør mig til en stærk kandidat til storkredsbestyrelsen.    

 

  

  

  


