
søndag den 23. april 2017

Kære medlemmer af Alternativet i Vestjyllands Storkreds
Hermed uddrag af det materiale, som vi har modtaget fra kandidaterne til både regionrådsvalget og til et evt. 
kommende folketingsvalg. 

Som et ekstra krydderi på mødet har vi overtalt landsformand Nilas Bay Foged til at 
komme og afslutte mødet med et kort oplæg om “Alternativet Version 2” og til debat 
med og spørgsmål fra medlemmerne.

Bestyrelsen glæder sig til at se både kandidater og medlemmer til en god politisk dag.

Mvh
Simon

KORT INTRODUKTION TIL KANDIATER TIL REGIONEN OG ASPIRANTER TIL 
FOLKETINGET.

Note fra kandidatudvalget: I det følgende gives et kort udpluk af de oplysninger, alle ansøgere har leveret til 
kandidatudvalget. Der er klippet i det indkomne materiale af hensyn til plads, men vi vil opfordre alle 
interesserede medlemmer til at søge yderligere information ved enten at kontakte ansøgerne direkte 
(facebook-links ved deres navne) eller ved at række direkte ud til Carsten Ørum Skytt: cskytt@me.com / 
26357719 , hvis man ønsker yderligere info. 

Fra kandidatudvalget lægges der vægt på at alle ansøgere får lige megen taletid, men vi er stadig tidligt i 
processen og det indkomne materiale har ikke endnu ens omfang og dybde.

Efter præsentationerne finder du kandidatudvalgets udtalelser vedrørende Mads Thomsen og Børge 
Sommer i forbindelse med udvalgets indstilling af de to herrer som kandidater til regionsrådet.

MØD OP d. 29/4 i Herning for at lære ansøgerne bedre at kende, og RÆK UD hvis I synes der mangler 
information.

Pva kandidatudvalget, 
Carsten

KANDIDATERNE ER:
Børge Sommer (regionsvalg + folketing) s. 2

Mads Thomsen (regionsvalg) s. 2

Gustav Sieg Sørensen (folketing) s. 3

Jørn Traberg (folketing) s. 3

Tatjana Stenvad (folketing) s. 4

UDTALELSER VEDRØRENDE
Børge Sommer (regionsvalg) s. 4

Mads Thomsen (regionsvalg) s. 4 

Bæredygtighed, grøn omstilling , demokrati og ny politisk kultur

mailto:cskytt@me.com


KANDIDATER TIL REGIONSRÅDET (indstilles til direkte valg som kandidater)

Børge Sommer: 

Mine erfaringer med valg begrænser sig til 5 kommunalvalg i årene 1982 til 2010.

5 gange har jeg opstillet til kommunalvalg, 3 gange blevet indvalgt. Første på en lokal borgerliste i Egtved 
Kommune, siden 3 gange for Socialdemokraterne i Ringkøbing Kommune.  Kulminationen var perioden 
2002-06, hvor jeg var formand for Børne- og kulturudvalget og 2. viceborgmester

Demokrati er ikke kun frie valg og flertallet, der bestemmer. Jeg har lært, at det er vigtigt at oppositionen får 
taletid og at de ikke taber ansigt.

Sideløbende har jeg beskæftiget mig med socialmedicin ved flere kommuner og sidst som læge i 
kriminalforsorgen. Arresthuslæge. Aktuelt er jeg arresthuslæge i Silkeborg og Ringkøbing arresthuse, 36 
patienter.

Vil man lære noget om drikkevandets kvalitet, kan man analysere filteret. Vil man kende et samfunds 
svagheder, er studiet af kriminelle sagen.

Især arbejdet som embedslæge i Ringkøbing finder jeg relevant for posten som regionsmedlem, mere end 90 
% af regionens virke er sundhedsrelateret.   I 15 år var jeg rådgiver for amtets sundhedsudvalg.

Mads Thomsen:

Siden barns ben har jeg fattet interesse for politik og dennes processer. Og været opdraget samt inspireret 
til at søge først repræsentantskab og dernæst indflydelse. Jeg var meget tidligt medlem af Venstres Ungdom, 
dette faldt naturligt, idet jeg er opvokset på landet i liberale omgivelser. 

Som yngre blev jeg medlem af daværende Kristeligt Folkeparti og arbejdede for at opnå kandidatur til 
Folketinget i Aarhus. Dette blev dog ikke gennemført. 
Jeg har været medlem af Alternativet de sidste par år og sympatiseret enormt for partiet. Derfor udmelder 
jeg hermed mit ønske om godkendelse til at opnå godkendelse af kandidatur til Regionsrådet i Region 
Midtjylland ved kommunalvalget 2017. 

I mit politiske arbejde ser jeg det som værende alfa og omega, at jeg har opbakning fra lokalbestyrelsen og 
vælgerforeningen. 

Jeg søger gennem kommunikation på modtagerens præmisser at fremme samarbejdet, den gode humor og 
ydmygheden over for den viste tillid ved godkendelse af mit kandidatur. 

Jeg er fuldt ud klar over og tilkendegiver, at jeg ikke er i stand til, med egne ressourcer, at kunne køre en 
seriøs, ambitiøs og forhåbentlig frugtbar kampagne. Dertil har jeg brug for hjælp. 

Skulle det fantastiske ske, at jeg opnår valg til Regionsrådet, er det mig meget magtpåliggende at yde mit 
bedste for fremmelse af Alternativets politik og værdier på sundhedsområdet. Hertil kommer at bidrage til 
at fremme den regionale udvikling med fokus på eks. Uddannelsesområdet og fødevareområdet. 
Arbejdet i Regionsrådet forventer jeg sker med et godt politisk bagland – lokalt, regionalt og nationalt i regi 
af Alternativets mål og værdier. 

Jeg kan bidrage med både personlig, professionel og administrativ erfaring på alle niveauer i organisationen 
og systemet. Dette gør jeg eksempelvis allerede, ved som repræsentant for Region Midtjylland, at deltage i 
udarbejdelsen af Alternativets sundheds- og psykiatripolitik.

Bæredygtighed, grøn omstilling , demokrati og ny politisk kultur

https://www.facebook.com/sejersensommer
https://www.facebook.com/madskbthomsen


ASPIRANTER TIL FOLKETINGET (indstilles som aspiranter)

Børge Sommer (se beskrivelse under regionsrådet)

Gustav Sieg Sørensen

Er sallingbo og vestjyde, har dog boet i det nordvestjyske Thy i de seneste 17 år.

Født 1951, pensionist fra 2016, har arbejdet med undervisning og i træindustrien samt i en kortere tid i 
landbruget.

Har alternative uddannelser fra ''Den frie Lærerskole'' på Fyn og ''Den økologiske Jordbrugsskole'' i 
Vendsyssel.

Gennem mange års politisk arbejde har jeg et omfattende kendskab til de forskellige politiske områder, og 
jeg vil gerne bruge min viden til at bringe decentralisering, økologi og international solidaritet i spil.

Jeg er et foreningsmenneske med årtiers erfaringer fra Radikale Venstre. 

Er aktiv i kulturelle foreninger (bl.a. Kulturelt Samråd, Thy Folkemusik og Sydthy Teater- og Musikselskab), 
tidligere egnsskuespiller. Medlem af det lokale menighedsråd siden år 2000, skiftevis næstformand og 
formand i 2004-16.

Er medforfatter til radikale lands-, regionsråds- kommunalpolitiske programmer. Er hovedforfatter til
programmerne om kirke og trossamfund, der ligestiller Folkekirken og trossamfundene og som løsner 
båndene mellem stat og kirke.
Har været medlem af Militærnægterforeningens bestyrelse og af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse og aktiv 
i Nej til atomvåben.

Jørn Trabjerg

Jeg har altid keret mig om menneskers trivsel, miljø, samfundsforhold og storpolitik. Udviklingen gennem de 
seneste 15 år har jeg imidlertid fundet stærkt bekymrende. Mit bidrag til at gøre en forskel har så primært 
været at støtte mennesker i deres udvikling.

At jeg blev Far til Lucas i 2008 har kun styrket mit forsæt om også at være en del af en aktivistisk og politisk 
bevægelse frem mod et samfund, der er mere bæredygtigt på alle linier.

Så dukkede Alternativet heldigvis op. Manifestet, værdierne og partiprogrammet ramte så rent ind i de 
tanker, jeg selv havde gjort mig, at jeg straks efter læsningen af teksterne meldte mig ind i partiet.

Jeg vil gerne arbejde på at engagere så mange medlemmer og frivillige som muligt i de aktiviteter, vi 
igangsætter. 

Jeg vil dele mit fokus mellem at inspirere folk til at deltage generelt i de aktiviteter, der foregår i lokalt og i 
kredsen – og så finde de frivillige, der har lyst til at løfte nogle opgaver i min egen kampagne og de 
aktiviteter, der kommer til at ligge dér.

Bæredygtighed, grøn omstilling , demokrati og ny politisk kultur

https://www.facebook.com/profile.php?id=1486645661
https://www.facebook.com/profile.php?id=1147376783


Tatjana Stenvad

Hvis man vil ændre et samfundet, må man selv være villig til at arbejde seriøst for sine idealer. 

Problemer løser sig ikke af sig selv. Jeg kommer fra et politisk hjem og er ikke typen der står med hænderne 
i lommen når verden brænder og har brug for mod, solidaritet, empati og handling.

Jeg synes jeg har mit grønne hjerte på det rette sted. Jeg har megen organisatorisk erfaring i Alternativet. Jeg 
har siddet i en lang række bestyrelser i Alternativet. Uanset hvem der kommer ind, tror det er vigtigt at 
kunne bidrage til stor vidensdeling i organisationen. 

Alternativet er et menageri af fantastiske idéer, og jeg vil bruge mit organisatoriske know how til at samle 
alle og få vores fælles aspirationer ud over rampen.

KANDIDATUDVALGETS UDTALELSER VEDR. BØRGE SOMMER OG MADS 
THOMSEN

Kandiatudvalgets udtalelse vedr. Børge Sommers kandidatur til regionsrådet:

Det er udvalgets opfattelse, at særligt Børge Sommers lange karriere indenfor sundhedsvæsnet gør ham til 
et af Jyllands stærkeste kort, når det kommer til kvalificeret, lægefaglig oversigt med regionens 
sundhedsvæsen. Børge Sommer har som tidligere embedslæge i Ringkøbing Amt et enestående 
udgangspunkt for at forholde sig kritisk til hvilke prioriteringer der skal foretages på området. Børge har 
desuden i kraft af sin patos, erfaring og ikke mindst tidligere politiske arbejde et sundt udgangspunkt for at 
træde direkte ind på scenen og være en autoritet i sig selv. 

Kandidatudvalgets udtalelse vedr. Mads Thomsens kandidatur til regionsrådet: 

Det er udvalgets opfattelse, at Mads Thomsen er den kandidat til regionsrådet, der fra start har gjort sit 
kampagnemæssige og profilmæssige arbejde grundigst. Mads Thomsen har i længere tid engageret sig 
kontinuerligt i udformningen af Alternativets sundhedspolitiske platform. Mads deltager i landsdækkende 
netværk, og Mads er på mange måder parat til at projicere et sammenhængende og velformuleret billede af 
sig selv og sit kandidatur. Mads har egne erfaringer fra regionen og sundhedsvæsnet, og Mads har i kraft af 
bl.a. sin førtidspension tid og plads til at engagere sig stærkt i valget og ikke mindst det efterfølgende 
arbejde.

Vi glæder os til en positiv, god og saglig debat med kandidaterne og hinanden.

Med GRØN og POSITIV hilsen
Simon / Niels-Jørgen Simonsen
Forperson for Alternativet i Vestjylland
Mobil 40890145 / Mail simprivat@gmail.com  

Bæredygtighed, grøn omstilling , demokrati og ny politisk kultur

https://www.facebook.com/tatjana.wehner.1
mailto:simprivat@gmail.com

