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Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert 

 –Pippi Langstrømpe  

 

OM MIG 

Pippi-citatet har jeg taget med, da jeg som Pippi møder verden med nysgerrighed og åbenhed. På samme tid 

ønsker jeg, at jeg som kandidat for Alternativet kan motivere flere til at ”prøve kræfter” med politik. 

Jeg er 28 år og er uddannet på Aalborg Universitet. Jeg er oprindeligt fra Kibæk, en lille by syd for Herning. 

De seneste 8 år har jeg boet i Aalborg, og jeg er meget glad for at bo i Nordjylland. Jeg har stor interesse for 

frivilligt arbejde og bruger derfor også en stor del af min fritid i forskellige frivilligmiljøer. Jeg elsker at læse 

en god bog. Jeg bliver meget inspireret af de mennesker, jeg omgiver mig med, og lytter ofte, før jeg taler. 

Jeg holder meget af en god diskussion over en kop kaffe (eller en øl). Hvis jeg skal koble af, så gør jeg det 

ofte med en lang gåtur i naturen eller med meditation.  

 

KV17 KANDIDAT FOR ALTERNATIVET AALBORG  

Ved at vælge mig, får I en repræsentant, som vil gøre sit bedste for at udbrede kendskabet til 

Alternativet i hele Aalborg Kommune. Da der stadig er mange områder, hvor Alternativet Aalborg 

ikke har en færdigudviklet politik, vil Alternativets debatdogmer, værdier og FN’s 17 

Verdensmål være vigtige rettesnore for mig.  

Emner der særligt interesserer mig: 

 Foreningsliv 

 Natur  

 Sundhed 

Derudover er mit mantra, at det gerne må være sjovt at lave politik  

   

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til mit kandidatur.  

Venlig Hilsen 

Camilla Bundgaard Christensen 

  



ERFARING 

 

Uddannelse 

Bachelor i Samfundsfag og Psykologi: Har givet mig kendskab til politikudvikling og beslutningsprocesser 

Kandidat i Anvendt Filosofi: Gennem min kandidat har jeg kendskab til dialogens betydning i 

organisationer. Og særligt dialogens betydning for at nå det fælles mål.    

Erhvervserfaring 

Studievejleder på Aalborg Universitet (2012-2014) og Koordinator på Projekt Frivillig (2014-2015). Fra 

mine studiejob har jeg erfaring med problemløsning og udvikling. Jeg har erfaring med at formidle 

kompliceret stof, så det bliver let forståeligt.  

 

Tillidserhverv 

Medlem af Aalborg Universitets bestyrelse (2014-2016), Aalborg Frivilligråd (2013-nu) og Dansk 

Flygtningehjælp Ungdom (2011-2014). Fra mine tillidserhverv har jeg stor erfaring med at repræsentere 

holdninger og kæmpe for størst mulig indflydelse.     

  


