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 Jeg hedder Lissi Bagge, har været medlem af Alterna�vet siden slutningen af 2016. Det er første gang jeg er 
 medlem af et par�, da ingen andre par�er ligger så tæt op af mine Livsværdier og holdninger, som 
 Alterna�vet. Jeg har været med �l at udarbejde poli�k på lokalplan her i Aarhus siden min indmeldelse i 
 par�et, været i baggrundsgruppe og medforfa�er �l taler og poli�k for Liv Gro Jensen, vores �dligere 
 byrådsmedlem. Jeg har desuden været ak�v i begge byrådsvalg, 2017 og 2021, både som byråds-kandidat 
 og som medspiller ifm selve valgkampagnerne. 

 Privat. Jeg er en kvinde på 63 år, og har en da�er på 30. Jeg er uddannet Socialantropolog med Integra�on 
 som speciale, har læst 2 år på Socialpædagogisk seminarium og har et utal af kurser og kortere uddannelser, 
 som jeg løbende har erhvervet e�er interesse ifm mit arbejde. I sidste ombæring er jeg uddannet Totum 
 Kropsterapeut, hvor jeg også har taget en MasterClass, er udd. Fysiurgisk Massør og - Permakulturdesigner. 
 I næste uge starter jeg på uddannelsen �l Kraniosakral-terapeut. 

 Frihed, Selv- og medbestemmelse, Livslang læring og alt indenfor det sociale område, er alle meget høje 
 prioriteter i både mit private og poli�ske liv. De sidste 17 år har jeg arbejdet som rejseleder i Alverdens 
 Lande. Ellers er jeg vandrer, holder meget af naturen – som jeg vandrer i, samler svampe om e�eråret, 
 dyrker yoga og er rimelig krea�v – og ak�v. 

 Når jeg s�ller op �l bestyrelsen er det fordi jeg savner den side af par�et, vi kalder for ”Den Poli�ske 
 Bevægelse”. Den side af par�et vil jeg gerne være med �l at udvikle. Vi har nu rig�g meget fantas�sk poli�k, 
 som vi har udviklet i fællesskab. ”Den Poli�ske Bevægelse” side af par�et, mener jeg kræver meget mere 
 opmærksomhed. Hvordan kan vi involvere flere af medlemmerne, både i de enkelte byer, kredse og på 
 landsplan, og på tværs, og hvordan kan vi få flere medlemmer, som så snart de har meldt sig ind i par�et, 
 bliver inddraget i Alterna�vets Poli�ske Bevægelse. Hvordan skal en sådan bevægelse være, hvad kan den 
 indeholde og hvordan organisere vi bevægelsen – sammen? Hvad kan vi gøre for at hvert enkelt medlem 
 fornemmer, at de bliver set, hørt og taget alvorligt og får en mere synlig mulighed for at indgå løbende som, 
 ikke blot en vig�g del af par�et, men på en sådan måde at det enkelte medlem bare må involvere sig i 
 par�et – i en bevægelse – i et fællesskab. 

 Og så s�ller jeg op �l bestyrelsen for at være med i alt det andet bestyrelsesarbejde, organisatorisk, logis�sk 
 m.m. og være med �l at diskutere udvikling af par�et og poli�kken. 


