
KÆRE MEDLEMMER I KØBENHAVN

Så har den nye bestyrelse haft de første par møder og konsituteret sig selv. 
Talsperson er fortsat Kristian Johnsen med support fra Tove Auda. Desuden 
hjælper Katinka som talsperson ift. KV21. Økonomiansvarlig er fortsat Brian 
Scherlund Bedoya med support fra Sanne Gutkin.

Dermed består bestyrelsen af:
• Kristian Johnsen
• Tove Auda
• Sanne Gutkin
• Christian Gade Bjerrum
• Brian Scherlund Bedoya

Samt suppleanter:
• Bodil Nissen
• Katinka Haxthausen

Kendte ansigter i Alternativet er blandt de ‘nye’ medlemmer af bestyrelsen. 
Sanne og Katinka stillede op på dagen, så herunder er en kort introduktion 
til dem.

SANNE GUTKIN.

Har været en del af Alternativet fra 2014 - var med på Alternativets første 
årsmøde i Aarhus den 24. maj, 2014. Derefter været med til at indsamle 
vælgererklæringer både i Århus og her i København- indrette Kattesundet, 
sad i sekretariatet under valgkampen 2015. Været projektansat på den 
Grønne gang. I styregruppen under KV17 mm.

Jeg har forskellige socialfaglige uddannelser, lederuddannelser, projek-
tuddannelser mm. Har været iværksætter, projektudvikler og stifter af den 
socialøkonomiske virksomhed Frida Kahlo Huset i Århus. Stifter og projek-
tudvikler af socialøkonomiske virksomhed LygtenSocial samt nu af Pram-
menFB44.

Bor i NV – har 2 voksne børn fordelt mellem Kbh og Aarhus hvor jeg har 
boet i 30 år – kom hjem til Kbh igen i oktober 2014.  

Nyhedsbrev
Marts 2021



Ønsker at Alternativet igen får vind i sejlene og vil gøre mit til at vi vælter 
Rådhuset igen og når den tid kommer også Christiansborg. 

KATINKA HAXTHAUSEN

Jeg blev medlem af Alternativet januar 2014 og var derefter med til 2. del 
af det første landsmøde der foregik på Bornholm under folkemødet. Der 
ude og samle vælgererklæringer. Med i vores første hus i Kattesundet under 
hele valgkampen 2015 hvor jeg kom i Rune Vingaards kampagne gruppe.

Jeg var med i bestyrelsen i Storkreds København i 2 perioder, sidst som 
forperson (sammen med Tove). Deltog i hele forarbejdet til KV17, var selv 
kandidat men trak mig i anden valgrunde, derefter hjalp jeg Franciska.
Deltog i arbejdet med evaluering af KV17 forløbet. Valget 2019 var jeg 
kampagneleder for Carolina Magdalene Maier.

Jeg har lige pt. haft en “træk vejret” pause. Bortset fra at være med i Fran-
ciskas baggrundsgruppe på Rådhuset.

Jeg er gift med Bent, har en voksen søn, en dejlig svigerdatter og et unikt 
barnebarn. Jeg sidder i Lokaludvalget Christianshavn. Jeg er forperson i 
Christianshavns Torvenetværk. Arbejdsliv har været i filmbranchen hele 
mit liv, med arbejde som kok på Cafeer i filmpauserne. Er vinterbader og 
havemenneske.

CHRISTIAN GADE BJERRUM

39 år og bosat på Østerbro. Jeg er vokset op i Holstebro, uddannet 
skuespiller fra Aarhus, uddannet yogalærer fra San Diego, uddannet Earth 
Wisdom Council Guide fra Mexico og og er medstifter af Bæredygtig 
Scenekunst NU. Jeg har været klima-aktivist i 13 år og har lavet alverdens 
miljø- og klimaorienterede kampagner i ind- og udland, bl.a. med Viva La 
Renovation, Mr. Green, Aktionsgruppen Egholm Motorvejen Nej Tak og 
senest Bæredygtig Scenekunst NU.

Jeg har været medlem af Å siden begyndelsen og har tidligere været i 
bestyrelsen i Aalborg Lokalforening. Jeg stillede op til Folketinget i 2019.


