
Opstillingsgrundlag. 
 

Jeg hedder Christoph Lodemann og ønsker at opstille til 
bestyrelsen i Alternativet Aarhus. Jeg er engageret i 
samfundsforhold og kan som medlem af bestyrelsen bruge 
mine personlige kompetencer og erfaringer med 
foreningsarbejde til at gøre en forskel netop her i Aarhus. 
 

Jeg er 49 år, bor i Aarhus N og arbejder som rådgiver hos 
„CISU – Civilsamfund i Udvikling“, som styrker foreningers 
kapacitet til at planlægge og gennemføre udviklingsprojekter 
verden over. Jeg har selv boet og arbejde en årrække i 
udviklingslande som Mozambique, Tanzania og Kenya, hvor 
jeg har bidraget til at styrke civilsamfundets rolle i udvikling. 
Jeg har altid været et engageret foreningsmenneske, har i 
mine unge år været med til at stifte forskellige foreninger og 
bruger nu denne viden i mit arbejde og som frivillig.   
 

Jeg er uddannet på Aarhus Universitet og har læst dramaturgi, 
med suppleringsfag i æstetik og kultur. Selvom jeg har boet 
lidt rundt omkring i landet og ude i verden, og i øvrigt er født 
i Tyskland, så føler jeg en særlig tilknytning til Aarhus. Jeg 
følger med interesse med i lokalpolitikken og mener, at 
Alternativet Aarhus har en god position til at bidrage til 
udvikling af Aarhus som en grøn og bæredygtig by. 
 

Mens jeg er en garvet hest hvad angår foreningsarbejde, så er det nyt for mig at være politisk aktiv. 
Igennem de sidste år har jeg mere og mere følt, at jeg er nød til at gøre noget mod den udvikling jeg 
ser i samfundet. Jeg blev medlem af Alternativet for knap to år siden fordi jeg mener, at der er brug 
for et markant skift til en verden der både er socialt og miljømæssigt bæredygtigt. I Alternativet 
synes jeg at have fundet et tilhørssted både i bevægelsen og i partiet, hvor mine holdninger og 
værdier er genspejlet i Alternativets politik. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan skabe et skift 
fra et vækstfokuseret samfund til en verden, der er mere i balance, både med henblik på klima, 
socialt og økonomisk. 
 
Som i kan se har jeg meget på hjertet. Men jer er ikke politiker. Min styrke ligger i det 
organisatoriske arbejde og derfor har jeg det bedst med pragmatisk at fokusere på de indre processer 
i foreningen. Som medlem af bestyrelsen vil jeg netop kunne bruge mine evner og erfaringer til at 
gøre en forskel.  
  
Jeg stiller op til valg som bestyrelsesmedlem men tager også gerne en plads som suppleant, hvis der 
ikke skulle være plads i bestyrelsen for tiden. 


