
Kære medlemmer 

Så er det tid til et nyhedsbrev, og der er meget at fortælle om. ☺ 


Løbende er der mange spændende arrangementer i foreningen, og i tiden der er gået siden sidst 
har vi fx haft besøg af Torsten Gejl, som kom og talte om humor i politik. Her gav han eksempler 
på Alternativets brug af humor - både når har virket godt, og når det har virket knap så godt. 
Arrangementet var forholdsvis velbesøgt og der var en rigtig god stemning. Grib endelig chancen 
for at møde Torsten Gejl, næste gang han besøger os! 


Torsten Gejl fortæller om humor i politik 

Ellers går vi, som alle ved, mod et kommunalvalg, og i den forbindelse vil der med intensiverende 
kraft blive igangsat forskellige aktiviteter. Kandidaterne og aspiranterne er i fuld gang med at 
udvikle idéer til valgkampen, men derudover er der også arrangementer, som vi bliver inviteret til. 
Lige rundt om hjørnet er der fx 1. maj på Tangkrogen og Aarhus Pride.


1. maj 

Vi har fået en invitation fra LO til at deltage i årets 1. maj-arrangement på Tangkrogen. Dagen 
starter kl. 12 og rundes af kl. 18, og vi har fået Josephine Fock til at komme og holde tale fra den 
store scene. Vores kandidater til byråd og folketing tager vagterne i Alternativets telt, men trop op 
og hjælp med at gøre dagen til en fest eller meld dig som frivillig til Liza Kuyucu, hvis du vil give en 



hjælpende hånd - for det er der brug for. Områder der i år vil være i fokus er: Fremtidens 
arbejdsmarked/ 30 timers arbejdsuge/  kontanthjælp uden modkrav


Aarhus Pride: 
Også Aarhus Pride d. 3. juni, har vi fået en invitation til. Pt. mangler vi en tovholder, der vil være 
ansvarlig for vores deltagelse - måske det er dig? I så fald kan du henvende dig til Tenna 
Schaldemose (mobil: 51235821) I hvert fald forventer vi at dagen bliver festligt og farverig - måske 
på en grøn måde.




Supplerende opstillingsmøde 

Et andet vigtigt arrangement der kommer i den nærmeste fremtid er vores supplerende 
opstillingsmøde. Det er nemlig tid til, at vi skal have valgt de sidste kandidater til byrådet. Vi 
opstiller på en anden måde end normalt, da vi har valgt, at vi ikke vil have en spidskandidat, men 
derimod opstille en bred gruppe kandidater, der alle først og fremmest kæmper for at Alternativet 
kommer ind i byrådet. Opstillingen på stemmesedlen ved vi dog vil få betydning, og vi vil derfor 
som medlemmer skulle tage stilling til, hvem vi synes, der skal stå øverst på listen. Det er derfor 
vigtigt, at så mange medlemmer som muligt møder op og giver deres mening til kende. 
Kandidaternes opstillingsgrundlag kan findes her på Dialog: https://dialog.alternativet.dk/t/
kandidataspiranter-til-kv17-2-opstillingsmode/5390 


Arrangementet afholdes i Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg, d. 
10. maj kl. 19 - 22. Programmet ser således ud:




Program:

• Velkommen

• Præsentation af aftenens to valghandlinger

• Præsentation af kandidataspiranter

• Valghandling: valg af byrådskandidater

• PAUSE 

• Resultat af valg af byrådskandidater

• Introduktion til næste valghandling

• Præsentation af alle byrådskandidater

• Valghandling: Opstillingsrækkefølge af byrådskandidaterne

• Underholdning

• Opstillingsrækkefølgen for Alternativet Aarhus til Kommunalvalget 2017 

præsenteres

• Tak for i aften


Kampagneleder 

Vi annoncerede i sidste nyhedsbrev, at Christian Rundager var blevet valgt som kampagneleder i 
forbindelse med kommunalvalget. Christian har dog siden valgt at trække sig og i stedet hjælpe til 
i en rådgivende funktion. Vi har flere kandidater i kikkerten til posten som kampagneleder, og der 
vil blive afholdt samtaler snarest muligt. 


Nye vedtægter 

Som vi også fortalte i sidste nyhedsbrev blev der vedtaget nye vedtægter ved årsmødet. Der er 
siden blevet udtryk forvirring omkring, hvornår strukturen fra de nye vedtægter implementeres, da 
alle til årsmødet åbenbart ikke fik et klart billede af dette. Bestyrelsen implementerer den nye 
struktur, løbende og når det giver mening i forhold til det kommende års udfordringer og opgaver. 
Således er nogle grupper fra den nye struktur allerede i gang (lokalegruppen og 
kommunikationsgruppen) mens andre pt kun har en tovholder og andre igen slet ikke er i gang. 
Vedtægterne implementeres dog fuldt ud inden næste årsmøde.


Alles Folkemøde 
Landssekretariatet har taget initiativ til en uge, hvor Alternativet i hele landet tager forskud på 
valgkampen - denne uge kalder vi ”Alles Folkemøde” og den vil forløbe 31. maj - 5. juni. I løbet af 
denne uge vil byrådskandidater og folketingskandidater arrangerer masser af events, og LS har 
foreslået en landsdækkende Hi-five-kampagne, der skal kickstarte ugen. Har du idéer til ugen 
eller bare lyst til at deltage eller give en hånd med, så kontakt Trine Aslaug Hansen (mobil: 30 13 
80 08), der koordinerer aktiviteterne i Aarhus. Det er vigtigt at Trine får besked om alle initiativer, 
så vi kan kommunikere ud, hvad der sker, og aktiviteterne ikke kommer til at overlappe hinanden.


Nyt fra lokalegruppen 



HC, Lissi og Søren vil i den kommende tid bære opgaven at holde Fredags salon fra kl. 15 til 17 
hver fredag, eventuelt med skiftende temaer af politisk, kreativ eller kunstnerisk art.


Det blev vedtaget at der skulle være en fast levering af økologisk øl, vand , vin m.m.

Mette holder stadig åbent hver Mandag sammen med Palle. Lilian vil fremover holde åbent et par 
timer efter rengøring, hver Tirsdag. Der vil blive lavet en liste med de frivilliges navne og tlf.numre

og hængt op i lokalet. Der skal laves en plakat til at hænge i vinduet ud til gaden, så folk kan se 
hvilke faste åbningsdage vi har. 3 ind til videre. Det bageste lokale er nu færdig malet og klar til 
indretning. Planen er at indrette det så det både kan bruges som kontor og mødelokale, da der 
ofte er flere møder i gang på samme tid.


Til dig der gerne vil være frivillig


Husk at udfylde dine kontaktoplysninger inde på din profil på AlleOs, og lav en kort beskrivelse af 
dine kompetencer og interesseområder. På den måde er der meget større chance for, at vi finder 
frem til dig, hvis du selv skulle have glemt at melde dig under fanerne. ;-) https://
alleos.alternativet.dk/


Du er mere end velkommen til at afholde et arrangement af den ene eller den anden karakter, men 
det er meget vigtigt, at du kigger i vores googlekalender og kalenderen på Alle Os inden du slå 
dit arrangement op, da der ellers let bliver lagt flere aktiviteter i kalenderen i samme tidsrum 
samme dag. ☺   Er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte Trine Aslaug 
Hansen (Mail: trineah@webspeed.dk Mobil: 30138008)


Alternative hilsner fra bestyrelsen 

Har du kommentarer til dette nyhedsbrev eller input ang. kommende arrangementer, der skal i det 
næste nyhedsbrev, må du også meget gerne rette henvendelse til Trine Aslaug Hansen. 
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mailto:trineah@webspeed.dk



