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CROWD- & MIKROFUNDING 
 
Målet med workshoppen 
At give deltagere indsigt i koncepterne crowd- og mikrofunding samt konkrete redskaber 
til, hvordan man bruger dem til at finansiere projekter. 
 
Workshoppen er målrettet alle, som har lyst til at gå i gang med at funde penge til deres 
projekter i Alternativet. Du vil få en grundig gennemgang af koncepterne for crowd- og 
mikrofunding via fortællinger om forskellige projekter og virksomheder, der har haft suc-
ces med at bruge metoden til at skaffe økonomiske midler. Ud over det vil du gennem faci-
literet gruppearbejde med de andre deltagere få konkrete redskaber til, hvordan du kan 
crowd- og mikrofunde midler til at realisere projekter i Alternativet. 
 
Hvad kommer der til at ske? 

- Grundlæggende introduktion til crowd- og mikrofunding. 
- Fortællinger fra succesfulde crowd- og mikrofundede projekter. 
- Faciliteret gruppearbejde med deltagercases - kom i gang med din indsamling med 

det samme! 
- Evaluering af og status på gruppearbejde - hvor langt kom vi og hvad er næste 

skridt. 
 
For at du som deltager skal få det maximale ud af workshoppen og konkret bruge det, du 
har lært efterfølgende, kommer vi til at arbejde med rigtige cases. Alle grupper arbejder 
med at starte en indsamling op til et projekt, der skal realiseres i Alternativet, og derfor 
bedes du som deltager indsende din ide til en indsamling på trinehindo@gmail.com senest 
den 18. november 2016. Så vil vi udvælge og forbedre de cases, vi skal arbejde med. 
 
Om underviserne 
Trine Hindø: Uddannet kaospilot, beskæftiget mig med fundraising til primært sociale pro-
jekter (ca 1 år). Medlem af Alternatives HB i 14/15 med ansvar for funding, indsamlinger og 
Aidbuilding. 3 års undervisningserfaring (arbejder som lærer), masser af erfaring med plan-
lægning og eksekvering af workshops og events. 
Maj Baltzarsen: Forperson for HB. God til slagkraftig kommunikation og har masser af erfa-
ring med planlægning og eksekvering af workshops og events. 
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VÆRDIFULDE DEBATDOGMER I DEN POLITISKE VIRKELIGHED 
 
Målet med workshoppen 
Det her handler om Alternativets seks værdier – praktiseret som politiker. Mod, generøsi-
tet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati. De er vigtige, men også indimellem 
pokkers svære at efterleve. Derfor skal vi med det her møde øve os. På hinanden. Med hin-
anden. Den ultimative lakmusprøve er at fremelske noget fornuftigt i det, de politikere og 
partier, vi er allermest uenige med, mener. Workshoppen skal udleve og intimidere vores 
debatdogmer. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
René og Mikkel vil med deres forskellige fokus og arbejdsområder som henholdsvis politi-
ker og sekretariatschef give et indledende indblik og fundament i livet som politiker for 
Alternativet med udgangspunkt i værdier og debatdogmernes clash med den politiske ver-
den. Herefter tager vi en kort spørgsmål-svar-runde, hvor alle i rummet kan sidde med så-
vel spørgsmålene som svarene. Af to omgange tester vi hver især vores tilgang til dialog og 
debat ved at samtale med én af de andre deltagere i fem minutter. Vi fordeler os efter 
uenighed. Emnerne disker René op med – og de vil være plukket ud fra de interne uenig-
heder rent politisk, der naturligvis også er imellem os i Alternativet. Mikkel faciliterer og 
samler op på løse tråde og guldkorn. 
 
Om underviserne 
René Gade & Mikkel Nørskov Kjær. René er medlem af folketinget for Alternativet. Mikkel 
er sekretariatschef for Alternativet på Christiansborg.     
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RECLAIMING POLITICS 
 
Målet med workshoppen 
In this workshop we will share ideas from the Frome experience of grassroots democracy 
to inspire action in people’s own towns. Together we will look beyond Party Politics and 
explore what politics can be, using experiences from our everyday lives. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
The workshop will be interactive and upbeat with plenty of opportunities to learn from 
each other and share our collective wisdom. We will discuss participatory methods of en-
gagement and their value in our communities. What do we care about and how can this be 
reflected in the way we work together and do politics? Participants will leave with tools 
and confidence for growing grassroots democracy. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Please bring a postcard of your town which shows something that is of personal signifi-
cance to you (or bring a postcard-sized photograph). 
 
Om underviserne 
Peter Macfadyen is a town councillor in Frome – a cofounder of the group of Independents 
who have formed a unique ethos and approach to local politics.  He wrote ‘Flatpack De-
mocracy’ to share ideas on how to take and use power at a local level. His work has fo-
cussed on social justice for over 30 years. 
Annabelle Macfadyen facilitates groups and leads projects in Community and Education. 
She has a background in Theatre and the Creative Arts with collaboration and participa-
tion at its heart. She is passionate about creating spaces which inspire people to bring their 
ideas, energy and potential.  
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SIG ‘HEJ’ TIL DINE MEDBORGERE – DET GODE MØDE PÅ GADEN 
 
Målet med workshoppen 
Målet med workshoppen er at deltagerne glæder sig til og har modet til at komme ud for 
at møde medborgerne på gaden – fordi vi i måden, som vi laver gademødet på, udfordrer 
vanetænkningen og viser vores værdier.  
 
Hvad kommer der til at ske? 
Du kender det - et politisk parti hænger ved SuperBrugsen eller i gågaden og deler flyers 
ud. Du tænker: Det kan gøres bedres. Vi gør det bedre. Vi udvikler på workshoppen 2-3-4 
konkrete koncepter, som alle føler, de kan bruge i deres egen by. Koncepterne starter må-
ske en samtale, måske starter de en tankerække, måske sender de bare et budskab fra os 
til dem, der kommer forbi. Lige meget hvad, så skaber vi noget fedt sammen på dagen! 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Brug en halv time. Tænk over og skriv ned a) hvilke(n) samtale(r), du gerne selv ville have, 
b) hvilke tanker du gerne vil sætte i gang hos andre og c) hvad du mener, er vigtigt for an-
dre at forstå om Alternativet som bevægelse og parti. Skriv også gerne ned, hvilke gode og 
dårlige eksempler du har oplevet på, hvordan møder på gaden foregår – med både velgø-
rende organisationer, foreninger og politiske partier. Hvad virkede - og hvad virkede ikke? 
 
Om underviseren 
Niko Grünfeld. Medstifter af Alternativet & mediet, Altivisten. Folketingskandidat ved Al-
ternativets første folketingsvalg. Ansat i udviklingsafdelingen på Christiansborg og kandi-
dat til kommunalvalget i Københavns Kommune.   
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SPIL VISIONEN FREM 
 
I Visionsspillet vinder man ikke mesterskabet, men fællesskabet. Alle deltagere er medspil-
lere og præmien er visionen og mærkesagerne. 
 
Målet med workshoppen 
Du kan spille vision og mærkesager frem i dit eget lokalområde, efter at du har forberedt 
dig til - og deltaget i - denne workshop. 
Et lokalområde er en hel landkommune som Odsherred eller en bydel som København V. 
 
Hvad kommer der til at ske på workshoppen?  

A. Uddybning af visionsspillets formål, baggrund og metode 
B. Spil visionen frem fase 1:  

Udveksling af erfaringer med vurdering af egen kommune eller bydel. 
C. Spil visionen frem fase 2:  

Hvad er visionen for din bydel / lokalsamfund 
D. Træning i facililtering af andre 
E. Perspektiv: Politikudvikling, mærkesager, POLA, KV17. 

 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Læs beskrivelsen af Visionsspillet på https://dialog.alternativet.dk/t/visionen-for-
odsherred-glimt-2-visionsspillet/3029  
Download manualen samme sted. 
Giv din vurdering af egen kommune/bydel - gerne sammen med andre. 
Send din vurdering til odsherred@alternativet.dk senest mandag 21. november klokken 12. 
Her kan du også sende eventuelle spørgsmål og ideer. 
 
Om underviserne 
Workshoppen ledes af et modigt og ydmygt team: “De tre måske fire”, bestående af Peter 
Linda og Birgitte. 
 
Vi glæder os til samspillet! 
 
Læs mere på AlleOs: 
Peter Arklint (kontaktperson) https://alleos.alternativet.dk/user/1007  
Linda van Asperen https://alleos.alternativet.dk/user/2953  
Birgitte Kehler https://alleos.alternativet.dk/user/7576  
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ÆSTETISK KOMMUNIKATION 
 
Målet med workshoppen 
At deltagerne lærer at bruge æstetiske virkemidler, som video og fotos i arbejdet med 
kampagner og sociale medier.    
 
Hvad kommer der til at ske?  
Workshoppen indledes med en introduktion til Alternativets æstetik og visuelle identitet. 
Vi vil gennemgå en række eksempler på, hvornår Alternativet har kommunikeret aller 
bedst og undersøge, hvad der kendetegner Alternativets æstetik. Herefter skal alle delta-
gerne selv ud og både tage et foto og lave en video på 1 minut, der viser Alternativets 
æstetiske kommunikation. Gennem praktisk arbejde med film og fotos vil alle deltagerne 
lære om billedkomposition, lyssætning, lyd og videooptagelse, som afspejler Alternativets 
særlige æstetik og visuelle identitet. Afslutningsvis mødes deltagerne og evaluerer hinan-
dens resultater. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Deltagerne skal tænke over, hvad de synes er det bedste eksempel på god Alternativ 
kommunikation. Det kan være en valgplakat, video, billede, podcast eller noget helt andet, 
der har inspireret dem. Derudover skal alle have en smartphone med eller andet, der kan 
tage billeder eller video.   
 
Om underviseren 
Oliver Riel. Jeg er medieansvarlig og udviklingskonsulent i Udvikling og Innovationsafde-
lingen på Christiansborg samt en af redaktørerne på Alternativet nye medie Altivisten. I 
løbet af de sidste to år har jeg været med til at lave over 100 filmproduktioner for Alterna-
tivet og postet 500 billeder på Alternativets Instagram. Jeg har vundet priser for være en af 
de kreative bag den lille valgplakat ”Der er også Alternativet” og produceret en lang række 
valgvideo og kampagner før, under og efter valget. Jeg er uddannet Msoc. Politisk Kommu-
nikation og Ledelse fra CBS og har arbejde fire år på Dagbladet Information samt for diver-
se medier, magasiner og kommunikationsbureauer.     
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FACEBOOK KAN HJÆLPE DIG MED AT BLIVE VALGT 
 
Målet med workshoppen 
Efter workshoppen har du fået en grundlæggende forståelse for en Facebook-sides poten-
tiale i politisk sammenhæng, du har fået en række konkrete tips og tricks og digital jord 
under neglene med blandt andet livestreaming og statistik.  
 
Hvad kommer der til at ske?  
Jeg deler mine erfaringer med at administrere en politisk Facebookside med jer, vi finder 
inspiration på andre politiske sider, vi skal være helt konkrete og tale om, hvad der virker 
og hvad der ikke gør.  
 
Og så skal vi prøve en masse af i praksis. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Du skal først og fremmest oprette en testside på Facebook. Kald den ”Alternativ test –dit 
navn-”. F.eks. Alternativ test Tilde 
 
Sørg for, at siden ikke er offentliggjort. Det gør du ved at trykke ”indstillinger” og redigere 
synlighed for side, sæt flueben i ”fjern offentliggørelse af side”. 
 
Under workshoppen bliver I bedt om at give kiggeadgang til to af de andre deltagere, så I 
kan sparre med hinanden, men derudover kan I betragte siden som en lukket sandkasse, I 
kan lege i. 
 
Medbring bærbar computer og telefon med en installeret Facebook-app. 
 
Inden workshoppen vil jeg desuden bede jer kigge på andre politikeres Facebooksider og 
vælge to eksempler på, hvad der fungerer godt i jeres øjne og to eksempler på, hvad der 
fungerer knap så godt.  
 
Om underviseren 
Tilde Katrine Schmidt. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet med kommunikation i 
næsten ti år. Men det vigtige i den her sammenhæng er, at jeg har været redaktør på Alter-
nativets Facebookside siden efteråret 2014. Derfor sidder jeg på en del viden, som jeg ger-
ne deler med dig J  
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NY POLITISK KULTUR PÅ FACEBOOK 
 
Målet med workshoppen   
Efter kurset vil du være i stand til at bruge både debatdogmer og værdier, når du møder 
politiske modparter i debat på facebook. Du vil blandt andet være i stand til at komme ud 
af ubehagelige diskussioner med en lille portion humor og nysgerrighed.  
 
Hvad kommer der til at ske?  
Tilrettelæg gerne processen, så de kan se, at de får konkrete erfaringer med hjem - så vidt 
overhovedet muligt... dvs. vægt praksis over teori (max 150 ord).  

1. Kort oplæg om Ny Politisk kultur på facebook med Eksempler fra Alternativets Fa-
cebookside. 

2. Samtale om værdier og debatdogmer  - hvordan bruger jeg dem lige nu?  
3. Vi afslutter workshoppen med at prøve os selv af i et online rollespil. 

 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Gøre sig tanker om deres forhold til især debatdogmer, men også vores værdier.  
 
Om underviseren 
Bjarke Charlie Serritslev. Jeg har lavet blandet kommunikation for Alternativet i næsten tre 
år. Primært Facebook gennem det seneste halvandet år.   
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Byg et politisk laboratorium 

 
Målet med workshoppen 
Når du som deltager forlader workshoppen, har du sammen med andre udviklet et eller 
flere koncepter for et mindre politisk laboratorium. Klart til at realisere lokalt. Samtidig 
har du fået et konkret og nemt værktøj til at udvikle og planlægge politiske laboratorier 
og andre workshops. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
På workshoppen vil du få inspiration til hvad et politisk laboratorium er og viden om hvilke 
krav der stilles til dig som planlægger, facilitator eller faglig tovholder på et politisk labo-
ratorium. Samtidig vil du blive undervist i værktøjet Design Stjernen og få mulighed for 
sammen med andre at udvikle dit eget politiske laboratorium. Vi vil arbejde mere i grupper 
end i plenum og der vil være mere vægt på at udvikle sammen end på teoretisk gennem-
gang. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Det er ikke en forudsætning for at deltage at du har forberedt dig på workshoppen, men 
hvis du vil sikre dig et ekstra input har du evt. Forud researchet hvilke emner, der kunne 
være interessante at lave politiske laboratorier om i dit lokalmiljø, samt hvilke grupper af 
mennesker der kunne være gode at inddrage i arbejdet. 
 
Om underviserne 
Mads Ringblom: Medstifter af og tidligere næstformand i Alternativet og ansvarlig for ud-
viklingen af konceptet omkring Politiske Laboratorier og for processen omkring tilblivelsen 
af vores første partiprogram. Jeg har gennem de sidste fem år arbejdet professionelt med 
design og facilitering af inddragelses- og samskabelsesprocesser og underviser pt. Alterna-
tivets Faciliteringsuddannelse.  
 
Trine Hertz: Næstforperson i Kommuneforening København. Ansvarlig for politikudvikling 
til KV17 i København. Underviser på den igangværende KV17-uddannelse med fokus på 
samskabelse. 
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ORGANISK KAMPAGNE 
– Hvordan sam-skaber vi en organisk kampagne? 
 
Målet med workshoppen 
Når vi i ydmyghed erkender, at vi ikke kan beherske verden, hvordan planlægger vi så en 
kommunalvalgskampagne? 
Når vi ønsker noget andet end mekanisk top-styring, hvordan styrer vi så vores kampagne? 
 
Svarene er i en sam-skabende tilgang, hvor vi laver rammer for et fællesskab, hvor en 
kampagne organisk opstår mellem os. Med indsigt fra naturens vilkår kan vi forberede be-
tingelserne for at en bæredygtig kampagne kan vokse frem. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
Vi fortæller om sandbunketeorien, ensembletanken og i fællesskab arbejder vi alle med 
samskabelsesredskabet RPRP-faserne, hvor vi i løbet af 2 timer laver en grundlæggende 
kampagne-strategi for en fiktiv kommune. 
 
Om underviserne 
Troels Christian Jakobsen har arbejdet disciplineret med samskabelse i mere end ti år og 
har i Alternativet været med til “Join the Party”-kampagnen og forberedelsen af KV17 i Kø-
benhavn. 
Josefine Lykkegaard har praktiseret samskabelse ved igangsætningen af Unge Netværket 
og Alternativets Sommerhøjskole og er en del af KV17-styregruppen i København. 
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DET MOBILISERENDE OG UDVIKLENDE KAMPAGNETEAM 
 
Målet med workshoppen 
At give deltagerne et indblik i og forståelse for, hvordan man bedst udvikler sit kampagne-
team, så de er klar til valgkamp. At give deltagerne værktøjer til, hvordan man mobiliserer 
kræfter, når det gælder. At give deltagerne en forståelse for, hvad der er vigtigt for, at de-
res kampagneteam når i mål. At give et overblik over en valgkamp. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
Formålet er at give deltagerne indblik i, hvad det vil sige at udvikle et kampagneteam og 
samtidig formå at mobilisere. Vi vil på dagen arbejde med relevante cases, hvor vi prøver 
at danne os et overblik over, hvad vores behov er. Vi gennemgår SWOT-analyse, fælles 
mærkesager, den gode kampagne, den gode gimmick, identificering af målgrupper ud fra 
aktuel politik, fælles kampagneaktiviteter og praktisk samarbejde på kryds og tværs af 
landet. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Hvis du vil deltage i workshoppen, vil det være hensigtsmæssigt, hvis du foretager en 
SWOT-analyse af din kommune fra et alternativistisk ståsted: 
 
Styrker: Dette er et internt parameter og kigger kun på, hvad vi mener, vi kan. 
Svagheder: Dette er også et internt parameter og fokuserer på mangler. 
Muligheder: Dette er et eksternt parameter og sætter fokus på, hvad vi potentielt kan. 
Trusler: Dette er også eksternt og sætter fokus på eksterne mangler. 
 
Om underviseren 
Michael Jellesmark. Har mangeårig kendskab og interesse for at føre valgkamp. 
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GLOKALISERING – HANDL LOKALT OG TÆNK GLOBALT 
 
Målet med workshoppen 
Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og den globale økosamfundsbevægelses værdier 
og erfaringer udforsker vi hvordan vi kan styrke og udvide antallet af lokale fællesskaber. 
Workshoppen har et særligt fokus på bevægelsens økonomiske dimension (de andre er 
økologi, social og verdensbillede), med det formål at skabe levende lokale og sociale øko-
nomier, der kan støtte os i at øge omstilling i privatliv, fællesskaber (lokalsam-
fund/virksomheder) og kommunen. 
 
Hvad kommer der til at ske?  
Vi skal kort se på globale konsekvenser af den vestlige livsstil. Vi skal udforske vores håb 
og den socialisering der fastholder os i et system der ødelægger både natur og menneske-
liv. I skal høre om den globale økosamfundsbevægelse, der taler ind til fællesskaber i det 
globale nord og til traditionelle landsbyer og oprindelige folk i det globale syd. Specielt 
skal vi undersøge hvordan grøn lokaløkonomi (lokalisering af produktion og forbrug) kan 
udvide vores handlemuligheder i omstillingen til bæredygtige samfund.  
 
Sidst i workshoppen er der gruppearbejde ud fra disse spørgsmål: 
 

- Hvad kan du gøre for at leve mere bæredygtigt? 
- Hvad kan de fællesskaber du er med i gøre for at styrke bevægelsen for seriøs bæ-

redygtig omstilling? 
- Hvad kan den lokale partiafdeling gøre for at sætte en lokal grøn dagsorden i for-

bindelse med kommunevalget – samtidig med at den understøtter bevægelsen i de 
to ovenstående spørgsmål? 

 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Det anbefales (og forventes), at du orienterer dig i nedenstående. 
 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
Her kan du orienterer dig i de 17 mål. Målene er universelle og vil gælde for alle lande – 
både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfor-
dringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, sti-
gende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller 
ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og 
ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale 
konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab. 
www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene eller 
http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene  
www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0 - 2 ½ min film om verdensmålene. 
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Økosamfund som bæredygtige fremtidslaboratorier 
Økosamfund er fremtidslaboratorier, der udforsker alternativer til forbrugersamfundets 
livsstil. Eksperimenterne viser, at det er muligt at omstille til bo- og livsformer, der er præ-
get af høj livskvalitet, lav miljøbelastning og levende lokalsamfund. 
http://levendelokalsamfund.dk/oekosamfund-baeredygtige-fremtidslaboratorier/  
 
Grøn levevis 
Sidste nye nummer af Økosamfund i Danmark. Find det på forsiden af 
http://okosamfund.dk eller via dette link . 
 
DR3 siger farvel 
Verden forandrer sig afsindigt hurtigt. Lige nu forsvinder der flere dyrearter end nogensin-
de før. Hver dag går natur tabt for evigt, og nye kulturer overtager efter de gamle. Hvad 
mange af os tager som en selvfølge, vil de nye generationer aldrig komme til at se. 
DR3 har besluttet sig for at sende et hold danske unge ud i verden for at opleve, hvad 
kommende generationer mister – og på vegne af os alle – sige ordentlig farvel. 
I alle udsendelserne tager de medvirkende stilling til dét, der skal siges farvel til. Skal vi 
være kede af, at de her dyr, folk og steder forsvinder, og bør vi hugge bremserne i den vest-
lige forbrugskultur og forbyde plastik, fossile brændstoffer, flyveture og kødproduktion, 
fordi det koster klimaet alt for dyrt? Eller er det ok og helt naturligt, at noget bukker under 
i en moderne global verden, der er under konstant forandring? Det er nogle af de spørgs-
mål, programserien tager fat på gennem rejserne og de medvirkende. 
Intro til udsendelserne: https://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/sig-farvel-
med-dr3  
Udsendelse 1/6: https://www.dr.dk/tv/se/dr3-siger-farvel/dr3-siger-farvel-til-albatrossen  
 
Netværk af økonomisk solidaritet opbygger lokal resiliens 
Nedbrydningen af barriererne mellem økosamfund og de omgivende lokalsamfund, er spi-
rende knudepunkter i bioregionale og samarbejdende netværk, der åbner muligheder nye 
grønne virksomheder og opbygning af lokal økonomisk resiliens (modstandskraft). 
http://levendelokalsamfund.dk/netvaerk-oekonomisk-solidaritet-skaber-grundlag-nye-
virksomheder/. Se også www.facebook.com/Grøn-Lokal-Økonomi-1663419360607393/  
 
Politiske anbefalinger på bagrund af grønne praksiserfaringer og de 17 verdensmål 
REALS – Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainable er et EU finansieret EU 
projekt for økosamfund, transition town, pemakultur og to universiteter omkring det Balti-
ske Hav. Den afsluttende projektrapport giver en række anbefalinger til lokalomstilling der 
sammenkæder FN’s 17 verdensmål og erfaringerne fra grønne projekter hvor folk har en 
bæredygtig praksis.  
http://www.ecolise.eu/?p=1715 
 
Hvorfor den akademiske verden har brug for økosamfundene som læringsrum 
Hvordan uddanner vi til en bæredygtig fremtid? Hvordan kan vi bedst engagere studeren-
de på landets uddannelsesinstitutioner til at opnå den inspiration, viden og erfaring, der er 
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nødvendig for at skabe mere bæredygtig livsformer for dem selv, deres lokalsamfund og 
for planeten som helhed? 
I 13 afsnit udforsker Daniel Greensberg (PhD) disse spørgsmål og forklarer hvorfor den 
akademiske verden har brug for økosamfund som uddannelsessteder (campusser) når vi 
uddanner til bæredygtig udvikling. Daniel Greensberg bor i Sirius Community, Massachu-
setts, USA. Han var leder af Living Routes, der i 1999-2014 sendt mere end 1400 amerikan-
ske universitetsstuderende på lev-og-lær kurser i økosamfund over hele verden.  
31. oktober ligger 7 af artiklens 13 afsnit. Jeg håber at jeg når at få dem alle op inden vi 
mødes den 26. november. Det gode ved artiklen er at den sammenligner det akademiske 
paradigme (som styrer vores mindset og uddannelsessystem) med det holistiske paradigme 
som leves i økosamfundene.  
http://levendelokalsamfund.dk/hvorfor-akademiske-verden-har-brug-oekosamfundene/  
 
Living Planet Report 2016 - Risk and resilience in a new era  
WWF og Global Footprint Network der just er udkommet. Det ser ikke ud til at det er 
muntre læsning. 
http://www.footprintnetwork.org/documents/2016_Living_Planet_Report_Lo.pdf  
 
Om underviseren 
Ditlev Nissen. Jeg er engageret i økosamfundsbevægelsen på 23. år. Formand for Landsfor-
eningen af Økosamfund 2010-2015. Underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning 
1997-2009. Selvstændig underviser og facilitator i www.levendelokalsamfund.dk, tidl. 
www.utopiskehorisonter.dk siden 1997. Aktiv i Køge Å og kommende beboer i Karise Per-
matopia.  
 
  



15	

KOM I MEDIERNE – OG UNDGÅ FUCKUPS 
 
Målet med workshoppen 
Medieverdenen er ikke specielt vild med ny politisk kultur. Medierne ønsker konflikt. Vi 
ønsker samarbejde, løsninger og handling. Så hvordan kommer vi ud med vores budskaber 
uden at gøre vold mod vores værdier? Få gode råd, tips og tricks fra Alternativets presse-
team om, hvordan du håndterer pressen og få feedback på debatindlæg og pressemedde-
lelser 
  
Hvad kommer der til at ske?  
Vi skitserer kort, hvordan vi arbejder med medierne og hvordan vi ønsker at ændre medi-
ernes dækning af samfundet. Endelig bliver der givet gode råd til generel pressehåndte-
ring. 
  
Derefter får I mulighed for at skrive et debatindlæg eller en pressemeddelelse og få feed-
back på det, I laver - eller få feedback på noget materiale, I allerede har lavet. 
  
Endelig guider vi jer til at undgå de mest hyppige fejl, der enten betyder, at I ikke kommer i 
medierne eller I kommer i medierne på en dårlig måde. 
  
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Find gerne på et emne eller en begivenhed, som du gerne vil skrive debatindlæg eller pres-
semeddelelse om. Du kan også medbringe noget pressemateriale, du allerede har skrevet 
(max én side). 
  
Om underviserne 
Magnus Harald Haslebo (pressechef) & Rune Langhoff (presserådgiver). Vi er begge ud-
dannet journalister og har tidligere blandt andet arbejdet på henholdsvis Jyllands-Posten 
og Berlingske Tidende.  
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POLITISK TALESKRIVNING PÅ ALTERNATIVISTISK FACON 
- Lær at skrive taler der bliver husket 
 
Målet med workshoppen 
Vi bliver bombarderet med politiske taler og budskaber i medierne og på politiske møder. 
Men kun få er så gode, at vi husker dem dagen efter. På workshoppen lærer du, hvordan du 
skriver og opbygger en tale, så den henvender sig til både hjertet og forstanden. Og gør en 
forskel, fordi den bliver husket. Intet mindre J 
 
Hvad kommer der til at ske? 
I Den Danske Ordbog præsenteres begrebet ”workshop” som et arrangement, hvor en 
gruppe mennesker mødes for at holde oplæg, diskutere, eksperimentere og udveksle idéer 
om deres arbejde og kunst. Og det er netop, hvad der kommer til at ske på denne work-
shop. Du vil ikke blive trættet med 2,5 timers passivt slideshow, men skal selv være en aktiv 
del af forløbet. Du kommer til at skrive både alene og i grupper, og du skal være klar til at 
modtage og give konstruktiv kritik. Under hele forløbet vil du blive guidet og coachet, og 
når du rejser hjem igen, skal du føle dig klædt på med gode råd og tips om taleskrivning. 
Og også gerne med en spritny tale, som du kan bruge ved et kommende arrangement eller 
som kommentar eller læserbrev i et af dine lokale medier. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
Det er ikke nødvendigt at forberede sig inden workshoppen, men husk at medbringe noget 
at skrive på og med – iPad, computer, mobil eller blok. Du bestemmer selv. 
 
Om underviseren 
Jens Høvsgaard. Jeg er journalist, forfatter og foredragsholder og har været nomineret til 
Cavlingprisen, Bordingprisen og TV-prisen og er hædret med Statens Kunstfonds arbejdsle-
gat i litteratur i 2014, 2015 og 2016. Tidligere nyhedschef, ansvarshavende chefredaktør og 
medlem af Folketingets presseloge. I Alternativet er jeg medlem af POFO, bestyrelsesmed-
lem i Storkreds København og næstforperson i Alternativets kommuneforening i Dragør. 
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EFFEKTIV ANVENDELSE AF DEN NYE HJEMMESIDE 
 
Målet med workshoppen  
Målet er at blive fortrolig med at bruge den nye hjemmeside, så man bl.a. kan lave blog-
indlæg og andre sider, samt planlægge indholdet fremadrettet på lokalforeningens hjem-
meside. 
 
Hvad kommer der til at ske?  
Hjemmesidens funktionalitet vil blive grundigt gennemgået, så man lærer alt om hvad den 
kan og hvad man kan bruge den til. Derudover vil man skulle tilrettelægge en plan på ind-
holdet på hjemmesiden de næste 6 måneder frem, så man kan gå derfra med en klar plan 
om hvad man skal gøre det næste stykke tid for at holde hjemmesiden opdateret. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Der vil blive sendt information ud omkring den nye hjemmeside inden workshoppen, så 
man kan nå at lære systemet lidt at kende. Derudover må man gerne gøre sig nogle tanker 
omkring, hvad man gerne vil have på hjemmesiden, der retter sig mod lokalforeningerne. 
 
Om underviserne 
Cristine Gliese Rasmussen (kommunikationschef) & Noah Sturis (studentermedhjælper). 
Noah har det overordnede ansvar for udviklingen af Alternativets hjemmeside og studerer 
desuden softwareteknologi på DTU. 
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ALLEOS – FRA NYBEGYNDER TIL SUPERBRUGER 
 
Målet med workshoppen 
Du lærer at bruge AlleOs til alt det, du ikke vidste platformen kunne! Det er nemlig meget 
mere end blot en medlemsdatabase. Du kan blandt andet finde andre, som fx er interesse-
rede i asylpolitik til et politisk laboratorium, du planlægger. Eller bruge håndbogen til at 
blive klogere på frivilligledelse og meget andet. Når du går hjem har du fået tips, tricks, 
viden og praktisk erfaring med brugen af platformen, og du vil kunne lære fra dig til andre. 
 
Hvad kommer der til at ske?  
Efter en overordnet gennemgang af alle værktøjerne på AlleOs samt spørgsmål fra delta-
gerne får du lov til selv at prøve alle de spændende funktioner af. Der er mulighed for at 
prøve kræfter med alt lige fra at lave en profil til udsendelse af nyhedsbreve, Dialog, besty-
relses funktioner og ressourcebanken.  
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Du skal tage din computer med, så du kan prøve vores digitale værktøjer af under work-
shoppen. 
 
Om underviserne 
Thomas Titanium, Tor Blaabjerg og Dea Busk er dine alternative digitale guruer fra lands-
sekretariatet. 
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EJERSKAB I NY POLITISK KULTUR – IND I VÆRDIERNE 
 
Målet med workshoppen 
Workshoppen tager afsæt i dine personlige værdier, det vigtigste for et optimalt tilfredsstil-
lende liv for dig. Du vil erfare en praktisk metode, som er brugbar i mange sammenhænge. 
Den gør dig bedre i stand til at komme tættere på, blive mere bevidst om og prioritere 
værdier, ikke blot dine egne, men også andres. Indirekte “masserer” det din evne til at være 
og udleve “Gennemsigtighed”, “Ydmyghed” og “Empati” samt  Dogme 5, og i særdeleshed 
Dogme 3.  
 
Hvad kommer der til at ske? 
Under workshoppen får du instruktion i en særlig metode med effektive spørgsmål til at 
komme tættere på det vigtigste af det vigtigste for dig, på dine værdier, som du har forbe-
redt hjemmefra. Sammen med en anden, som har lavet samme forberedelse, får I god tid til 
at bruge og erfare metoden “på” og med hinanden. Det er almindeligt at få uventede ind-
sigter og læring i denne proces. Efterfølgende vil der være refleksion i plenum samt en 
kreativ procesøvelse, hvor resultatet fra værdiarbejdet ankres og manifesteres yderligere.  
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Som forberedelse til workshoppen får du tilsendt en opgave med instruktion, hvor du skal 
finde og udvælge de ti kerneområder, som er de vigtigste for et optimalt tilfredsstillende 
liv for dig, som repræsenterer dine vigtigste værdier. Det er en forudsætning for deltagelse 
i workshoppen at det er gjort inden. 
 
Om underviserne 
Vi vil være mindst to undervisere og facilitatorer (UFa-ere) fra seminarerne Ejerskab i Ny 
Politisk Kultur på hver workshop: Thorbjørn Chakravarty og Karina Enggaard sammen med 
henholdsvis Pippi og hr. Nilsson (Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm og Kaj Løvstrøm 
Nilsson). Flere UFa-ere slutter sig muligvis til inden halvårsmødet. 
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DET TREDJE ALTERNATIV 
– Hvordan vi sammen kan løse livets både små og uoverskuelige problemer og konflikter. 
 
Målet med workshoppen 
Lær, hvordan du kan finde kreative løsninger til ellers uløselige problemer. Lær at trans-
formere enhver konflikt og problemstilling ved af transformere hele situationen i stedet for 
at prøve at vinde den og derved skabe en ny virkelighed, der er meget bedre end den gam-
le. Således kan du gå fra kompromis og mudderkastning til en synergiløsning, der er bedre 
end nogen af parterne er kommet op med før. En løsning, hvor alle får mere i stedet for 
mindre. 
 
Hvad kommer der til at ske? 
Det vil være en afvekslende kombination af introduktion til selve metoden samt en masse 
muligheder for, at deltagerne kan opnå/lege sig til ny viden og erhverve nogle nye færdig-
heder. Med fokus på praktisk anvendelse. Vi starter med legende at undersøge konflikt- og 
problemløsning ved hjælp af Duplo Lego. Derefter bevæger vi os gennem de fire underlig-
gende trin, der muliggør det Tredje Alternativ i forbindelse med konflikter og problemløs-
ninger: 

- En ny måde at se mig selv 
- En ny måde at se den anden side  
- Den opsøgende nysgerrighed  
- Synergi: Når 1+1 = 5 

 
Vi stifter bekendtskab med de fire trin, der skaber en synergiløsning: 

- Det Tredje Alternativ-spørgsmål 
- De egentlige succeskriterier 
- Skabelsen af det Tredje Alternativ-løsninger  
- Succesfuld synergi 

 
Og så skal vi ellers øve os, fejle og øve os noget mere i at finde konkrete Tredje Alternativ-
løsninger på de problemstillinger og konflikter, I har taget med. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Find tre konkrete problemstillinger, dilemmaer, konflikter eller udfordringer, du synes 
kunne være interessante at arbejde med. Det kan være privat, politisk, organisatorisk eller 
noget helt fjerde. Det kan være store og små ting. Det skal blot være noget, som du finder 
vigtigt at finde en løsning på. 
I er velkomne til at læse én af nedenstående artikler. For stræberne og de virkelig nysger-
rige er der også link til en lille YouTube-serie à fem små videoer. Men hverken artikler eller 
videoer er et krav for at deltage i workshoppen. 

- http://www.allanohms.dk/2012/06/drop-konfliktenj/ 
- http://www.huffingtonpost.com/stephen-r-covey/we-can-do-better-than-

thi_2_b_998107.html 
- https://www.youtube.com/watch?v=iwLPtY03tLM 
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- https://www.youtube.com/watch?v=ELzCT4madrc 
- https://www.youtube.com/watch?v=3Hdq21OqoTY 
- https://www.youtube.com/watch?v=e9Edc28Uir0 
- https://www.youtube.com/watch?v=3G05RjAGBaU 

 
Om underviseren 
Jens Casupei. Jeg har over 15 års erfaring inden for menneskelig og organisatorisk udvik-
ling og trivsel med fokus på praktisk anvendelse frem for teori og har arbejdet med alt fra 
enkeltindivider til de største danske virksomheder. Jeg er en passioneret nørd, når det 
kommer til, hvordan vi kan gøre jorden til et meget bedre sted at være for alle. 
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FÅ ALTERNATIVETS VÆRDIER IND UNDER HUDEN 
 
Målet med workshoppen 
Hvad vil du svare din gamle skolekammerat når hun spørger dig: Nåårh? Er du blevet poli-
tisk aktiv i Alternativet? Jeg troede slet ikke, det var dig? 
Denne workshop vil hjælpe dig med at skærpe dit svar. Du vil kunne tage dit eget personli-
ge manifest med hjem eller have idéer til, hvordan det skal lyde. Du bliver også mere præ-
cis på, hvad de enkelte værdiord betyder for dig – hvor og hvordan de bliver levende i dig! 
 
Hvad kommer der til at ske? 
Helt overordnet handler workshoppen om at få ordene gjort levende for dig. At mærke 
dem gennem handling, øvelser og refleksion. Du vil opleve og erfare dem, så de står klart 
og fast i din bevidsthed. Det vil hjælpe dig til at kunne stå mere solidt, når du bliver udfor-
dret på dine holdninger som alternativist. 
Meningen er, at du skal kunne fortælle dine egne historier om, hvordan du lever og efter-
lever værdiordene i Alternativet – Talk your Walk. Disse historier er din erfaringsbase. 
Workshoppen vil gøre din base klarere og mere konkret, så dine historier fremover vil stå 
stærke og mere gyldige, fordi der kommer tydeligere overensstemmelse mellem det du 
siger og det gør – Walk your Talk.  
  
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen?  
At være fokuserede, åbne, nysgerrige og tillidsfulde sammen med de andre deltagere. Der 
ligger et stort personligt udbytte ved at yde en fælles indsats. 
 
Om underviserne 
Sven Ole Schmidt & Mogens Juul. Sven Ole har egen virksomhed med kommunikationstræ-
ning og ledelsesudvikling gennem 25 år, skuespiller, sanger, Council Guide. 
Mogens Juul har 20 års pædagogisk ledelseserfaring og selvstændig (personligt lederskab), 
forfatter, foredragsholder, Council Guide.  
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ETIK OG MENNESKESYN I OMSTILLING TIL BÆREDYGTIGHED 
 
Målet med workshoppen  
At skabe bevidsthed om sammenhængen mellem menneskesyn og omstilling til bæredyg-
tighed.  
1. Vi kan ikke tale om omstilling til bæredygtighed uden at gøre op med det nuværende 
dehumaniserende og fremmedgørende menneskesyn.  
2. Vi må skabe et nybrud i bevidstheden om, hvad det vil sige at være menneske, så vi kan 
realisere de menneskelige potentialer, der gør os i stand til skabe bæredygtige vilkår. 
 
Hvad kommer der til at ske?  
Ib Foder indleder med en introduktion, i hvilken han gør rede for workshoppens tema, ind-
hold og rammer. 
Derefter følger et oplæg ved Nadja U. Prætorius med udgangspunkt i hendes nyligt ud-
komne bog “EN VERDEN TIL FORSKEL – Omstillingens nødvendige frisættelse af det mar-
kedsgjorte menneske”.  Der vil være mulighed for opfølgende spørgsmål fra deltagerne.  
Bolette Nyrop faciliterer de efterfølgende gruppesamtaler samt fremlæggelsen i plenum. 
Ib Foder afrunder workshoppen. 
 
Deltagerne kan købe Nadja U. Prætorius’  anmelderroste bog til en fordelagtig pris: 
“EN VERDEN TIL FORSKEL – Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte 
menneske”, 2016, Klim. 
 
Hvad skal deltagerne forberede sig på inden workshoppen? 
Deltagerne kan gøre sig tanker om, hvilket menneskesyn, de oplever praktiseret i deres 
hverdag, eksempelvis på arbejdet, i uddannelsessystemet og i de offentlige medier. Man 
kan evt. læse Nadjas bog inden workshoppen.   
 
Om underviserne 
Ib Foder: Socialpædagog og iværksætter. Medstifter af landets første, og måske eneste pri-
vate, åbne surrogatfængsel for unge i 1985. stifter af udviklingsCenter Springbrættet Hille-
rød 1989-2007. Medarbejder i socialpsykiatrien 2008-2014. 
Medlem af Alternativets første hovedbestyrelse. Jeg sad blandt andet med den endnu 
“håndholdte” medlemskontakt og var med til at oprette storkredsene. 
Nadja U. Prætorius: Forfatter, mag.art. psykologi. Universitetslektor i tværkulturel psykolo-
gi og privatpraktiserende psykolog. Har påvist konsekvenserne af den samfundsmæssige 
umyndiggørelse og dehumanisering på arbejdspladserne og i uddannelsesinstitutionerne. 
Har blandt andet udgivet bøgerne Stress – Det moderne traume, 2007 og EN VERDEN TIL 
FORSKEL, 2016. Desuden artikler i videnskabelige tidsskrifter og i fagbøger. 
Bolette Nyrop: Cand.scient.pol. & exam.art. i musikvidenskab. Diplomat, kommunikations-
rådgiver og ekspert i public og cultural diplomacy i det danske Udenrigsministerium i 17 
år. Idéudvikler, social iværksætter, facilitator af samskabende processer, underviser i aktivt 
medborgerskab, deltagerdemokrati og samskabende processer. Stifter og medstifter af en 
række sociale iværksætterprojekter heriblandt Borgerdag. 


