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Storkreds Sjælland <storkreds.sjaelland@alternativet.dk>

Opstillingsgrundlag for opstilling til folketingskandidat d 16. sep. 2018. (vil I
bekræfte modtagelsen) 
4 meddelelser

Kristian Gylling <kr.gylling@gmail.com> 16. august 2018 kl. 21.54
Til: storkreds sjælland <storkreds.sjaelland@alternativet.dk>

 
Navn:             Kris�an Gylling

Alder:             58

Adresse:         Hvedstrupvej 46, 4000 Roskilde

Mail:             Kr.gylling@gmail.com

Telefonnummer:     26732300

Lokalkreds:        Sjællands Storkreds

Indmeldelse:        20. marts 2016

Er du på (Skriv gerne din profil):

Facebook:        Kris�an Gylling

Twi�er:        “GyllingKG

LinkedIn:        Kris�an Gylling

Instagram        

Andre sociale medier?

Har du ønske om at s�lle op som spidskandidat, hvis muligheden foreligger: 

Ja. 

Skema - Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).

 
Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejds�d forventer du at kunne 
lægge som kandidat?

1 �me om 
ugen
 

3-5 �me om 
ugen
 

7-10 �mer om 
ugen
X

Hvordan er din poli�ske erfaring? Ny i poli�k
 

1-5 år
 

Mere end 5 år
X

Hvordan er din foretrukne poli�ske �lgang? Realpoli�sk Visionær
 

Værdibaseret
X

 
 
Del 2

https://maps.google.com/?q=Hvedstrupvej+46,+4000+Roskilde&entry=gmail&source=g
mailto:Kr.gylling@gmail.com
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Her kan du skrive eller indsæ�e din ”ansøgning �l s�llingen som folke�ngskandidat”. Ansøgningen skal betragtes 
som en øvelse – en ramme du kan bruge �l at fortælle, hvem du er, hvad du vil og hvad du tænker at de�e 
�lsammen bidrager med som folke�ngskandidat. Brug max 1,5 normalside på din ansøgning og indsæt et CV med 
dine erfaringer og kompetencer.

Om mig selv kan jeg sige: 
 
Siden år 2000 har jeg været præst, jeg er alenefar �l to børn på nu 21 og 24 år og bor i en gammel præstegård i Hvedstrup lige nord 
for Roskilde. 
 
Tidl. revisor/erhvervskonsulent igennem ca, 24 år i København./Taarbæk. 
Tidl. rådgiver for biskop over Roskilde S��, Jan Lindhardt,  igennem 11 år, primært mht. unge.  
Nu præst på 10. år i Hvedstrup ved Risø, nord for Roskilde. 
 
Poli�sk (R) og socialt engageret siden folkeskolen med elevråd og bl.a OOA/Amnesty/Greenpeace. 
 
Født og opdraget med fokus på:  
- svage og ensomme 
- ligeværd 
- sunde fællesskaber og økologi/bæredyg�ghed/alterna�v energi. 
 
Mange år som foredragsholder/teambuilder/debatskaber. 
 
Tidligere kulturdynamo, bl.a.: 
- Opstart af Mamas Corner og S�lhedens Katedral på Roskilde Fes�val. 
- Københavns Karneval (som formand reorganisering for Københavns kulturborgmester) 
 
Tidligere med i to forskellige skolebestyrelser igennem mange år. 
 
Medlem af Rotary Roskilde. 
 
Præst og kirke-rebel i Folkekirken. 
- udvikling af frivillighedskultur. 
- ideudvikling og implementering. 
- debatskabelse omkring mine interesseområder i forskellige fora. 
 
Tidligere ops�llet som folke�ngskandidat Å oktober 2016. 
 
Mærkesager: 
 
1) Ny poli�sk kultur, så den almindelige borger kan få lyst �l at deltage fremover. 
 
2) Ordentlig e�k og  de klassiske dyder, bl.a, med fokus på: 
- hjælp i øjenhøjde �l dem der halter. 
- uddannelse af bedste kaliber �l alle. 
- respekt og tro/tale/trykkefrihed under ansvar �l den enkelte. 
 
3) Økonomisk poli�k, - liberalt drive, men  med mennesket mere i centrum end vækst.  
 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men der er 
også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv i�. at være 
folke�ngskandidat. Sidst men ikke mindst er der også spørgsmål der sikre en afstemning af forventninger. Nogle 
spørgsmål kræver derfor et uddybende svar, mens andre er Ja/Nej-spørgsmål.

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder?
Svar: 

Ny politisk kultur.
Ordentlig menneskelig etik
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Bæredygtig økonomi
 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor?
Svar:

Økonomi/finans
Socialsektoren.
Uddannelsessektoren
Kultur og etik/religion

 
3. Har du et godt kendskab til ”Et sammenhængende Danmark”?

Svar:
ja, - vores marginaliserede regioner skal opprioriteres og gøres attraktive at flytte til. 
Er født i Korsør, - og det er bestemt ikke umuligt.

 
4. Der skal læses og skrives meget som folketingpolitiker – hvordan vurderer du dine egne 

kvalifikationer i skriftlig kommunikation – vil du have brug for hjælp?
Svar: 

Har skrevet meget i mine studier både på CBS og KUA,
Er lidt ordblind, - men jeg klarer mig fint.

 
5. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund.

Svar:
Nelson Mandela - han kæmpede for sine idealer, og forlod dem aldrig.

 
6. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig?

Svar:
At vi får skrællet så meget som muligt af de egoistiske aspekter af det politiske drive, så 
sagen hele tiden er i centrum, - og samarbejdet blomstre. 

 
7. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i denne lange periode før valget?

Svar:
Events, debatter og artikler.

 
8. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat?
Svar:

At jeg har stor erhvervserfaring.
At jeg har stor erfaring med mennesker socialt og i krise,
At jeg har en bred folkekulturel prøvelse.

 
9. Hvad er din akilleshæl – områder eller egenskaber du ønsker at udvikle positivt?

Svar:
At jeg ikke kan huske detaljer og navne særligt godt….

 
10. Når der udskrives valg, er du så indstillet på at aktivere dit personlige netværk, og samtidig 

være holdspiller
Svar:

Yes, - er allerede i fuld sving.
 

11. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit personlige bagland med dig?
Svar: 

Yes, - alle som en, - har også en, der vil være kampagneleder.
 

12. Når der udskrives valg, skal du kunne hellige dig valgkampen i 3 uger – Kan du det?
Svar:
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Yes, - har aftalt og reserveret ferie.
 

13. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 
Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt.

Svar: 
Nej, det mener jeg ikke.
Samme spørgsmål har ramt mig igennem 18 år som præst.

 

Storkreds Sjælland <storkreds.sjaelland@alternativet.dk> 19. august 2018 kl. 14.58
Til: Kristian Gylling <kr.gylling@gmail.com>

Kære Christian,
du bliver nødt til at sende mig dit opstillingsgrundlag helst som en pdf-fil eller den udfyldte word-fil. Ellers får jeg alt for
meget arbejde. Gør det i dag.

 Ulla 
 
 
De bedste hilsner
 
 

 
[Citeret tekst er skjult]

kr.gylling@gmail.com <kr.gylling@gmail.com> 21. august 2018 kl. 10.58
Til: Storkreds Sjælland <storkreds.sjaelland@alternativet.dk>

Kære Ulla. 
Jeg er på ferie indtil d 13 sep. 
Derfor ser jeg dig først nu, - beklager hvis jeg har gjort det besværligt for dig, - jeg er altså ikke særlig skrap til de nye
metoder, - bruger dem kun 1-2 gange årligt... Og det lærer man ikke meget af.. 
Sender dig for en sikkerheds skyld det hele igen. 
Kh Kr 
 
 

 
Navn:             Kris�an Gylling
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