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Opstilling som forperson for Alternativet Aarhus 
Havde man spurgt mig for fire år siden ville jeg have sagt, at jeg ikke interesserer mig for  

politik! Men som politikerleden og modløsheden og tingenes tilstand voksede, indså jeg, at jeg 

ikke længere bare kunne se frusteret til. Derfor meldte jeg mig ind i Alternativet og fandt min 

plads som aktiv. 

 

Jeg er ingen politiker og derfor har det organisatoriske arbejde mit fokus. Her føler jeg, at jeg 

har noget at byde ind med. 

 

Jeg har en akademisk, humanistisk baggrund og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med 

netværk, relationsskabelse og arrangementsplanlægning i krydsfeltet mellem unge menne-

sker og virksomheder. Jeg finder værdi i at bevæge mig på tværs af skel og være bindeled mel-

lem grupper på forskellige vis. 

 

Jeg er et meget aktivt menneske, og har altid lavet frivilligt arbejde ved siden af studier eller 

job. Jeg har lavet meget forskelligt lige fra at være roinstruktør over at skrive for skolebladet 

til talrige revy- og teateroptrædener. Min største styrke i det frivillige arbejde er helt klart mit 

engagement og gå-på-mod. Jeg har ofte haft organisator-hatten på, og især i forbindelse med 

teaterproduktioner har mit slagord været ”det er et praktisk problem – det kan løses!” 

Jeg har siddet i en flere bestyrelser og studenterpolitiske organer. 

I øjeblikket er jeg, udover Alternativet, ved at skrive sangtekster en musical sammen med to 

veninder. 

 

Jeg startede som aktiv i Alternativet i foråret 2016 da jeg gik ind i arbejdet med at stifte  

Alternativet Aarhus. Jeg sad i planlægningsgruppen, der skulle stå for det stiftende årsmøde, 

og siden dette har jeg siddet i bestyrelsen. Først som næstforperson siden som forperson.  

 

Jeg føler ikke selv, at jeg er færdig i Alternativet endnu, og der er meget at gøre for foreningen 

endnu. Jeg vil gerne fortsætte arbejde og bidrage med de erfaringer, vi har gjort os de første 

år, og være med til at skabe kontinuitet i arbejdet. 

 

Derfor genopstiller jeg som forperson for Alternativet Aarhus. 


