
   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 

 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

___ Politisk næstformand (2 år) 

_x_ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 
 
 
 
Navn:  

 
Amalie Georg Smistrup 

Telefon: 

 
42340815  

 
Adresse:                           

 
Kronborggade 4, 1. tv.  

 
E-mail:  

 
agsmistrup@gmail.com 

 

Postnr./by:  
 

2200 Kbh. N. 

 

Fødselsdato:  
 

23.02.1990 

 

 
 

 

 

 

Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:_selvfølgelig! 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Jeg har følgende erfaring med URK-arbejde: 

• International frivillig i Europagruppen 
• Langtidsfrivillig i Grønland ifm. Operaions Dagsværk-projektet (forår 2018) 

• Aktivitetsleder for Mentorprojektet Dit Rum (Københavns Vestegn)  
• Life Skills facilitator + afholdelse af workshops i mobilvideoproduktion  

• International praktikant og student på sekretariatet i KBH 
 

 
Jeg vil gerne vælges fordi: 
 

1. Vi skal arbejde for at sikre en stærkere sammenhæng mellem det 
nationale og det internationale arbejde i URK.  

URK er en unik ungdomsorganisation. I Danmark, ja – men i den grad også globalt. 
Og vores erfaring med at skabe stærke frivillige fællesskaber efterspørges af Røde 

Kors selskaber mange steder i verden. Vores erfaringer er forankret hos de frivillige i 
vores lokalafdelinger og i vores aktiviteter. Derfor skal det internationale arbejde også 

forankres stærkere i vores nationale frivilliggrupper, så vi sikrer at de frivillige, der er 
eksperter i vores koncepter og aktiviteter også er dem, der bringer vores erfaringer 

ud i verden.  
 

2. Vores kommunikations- og kampagnearbejde skal i langt højere grad 
være frivilligdrevet. 

Den store viden vi har fra vores aktiviteter og projekter i Danmark og i verden 
forpligter os til at være talerør for alle de unge, vi møder i vores arbejde. Som 

frivilligorganisation har vi en helt særlig adgang til unges fortællinger, og derfor må vi 
arbejde for at sikre at vores kommunikations- og kampagnearbejde er unge- og 

frivilligdrevet. Det betyder blandt andet at vi skal sikre et større udbud af kurser og 
træning til de frivillige, der ønsker at lave fortalerarbejde og kampagner, der giver en 
stemme til alle unge i Danmark og globalt, ligesom vi skal stille en landsdækkende, 

ungestyret platform til rådighed for de frivillige, der har viden og fortællinger, de vil 
dele.  

 
3. Vi skal udvikle konkrete systemer, der sikrer lokalafdelingernes 

autonomi ift. at udvikle og finansiere deres arbejde. 
Vi har et mål om at alle vores aktiviteter skal være selvkørende og selvfinansierede. 

Hvis det skal lykkes er vi nødt til at arbejde sammen på tværs af organisationen med 
at etablere et konkret system, der sikrer lokalafdelingernes autonomi ift. at udvikle, 

styre og fundraise deres arbejde.  
 

Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 
Vores ligeværdige, ungedrevne fællesskaber, og vores viden om ungdomsliv i 

Danmark og globalt er vores største styrke. Vores styrker er tydeligt afspejlet i vores 
udviklingsplan og strategiske ramme, og det vigtigste for URK i de kommende år er at 

vi tager de nødvendige konsekvenser af udviklingsplanen, og viser at vi har modet til 
at implementere den – med de konsekvenser det måtte have for vores eksisterende 

organisationsstruktur. Det betyder at vi fortsat skal turde arbejde mod et mål om at 
overlade ansvaret for stadig flere processer i organisationen til frivillige. 

 
Dato:        Underskrift:  
25.8.2018 

 

 



   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

___ Politisk næstformand (2 år) 

_x__ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (1 år) 

 

 

 
 
 
Navn: Andreas Nyrop Hjorth 
 

 

Telefon: 00 45 31 95 01 47 

Adresse: Baltorpvej 104, 2. th                          

 
 

E-mail: andreasnyrophjorth@gmail.com 

Postnr./by: 2750 Ballerup 
 

 

Fødselsdato: 120594 

 

 
 
 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:___x____

Du kan indsætte et billede 

her 

mailto:andreasnyrophjorth@gmail.com


 

Jeg har følgende erfaring med URK-arbejde: 
 

 2015-2016 PR ansvarlig/styregruppe medlem for Plexus Roskilde  
 2016-2018 Formand for URK Roskilde 
 2017-20xx Leder af Task Force  

 2017-2018 Intern revisor 
 

Udover mine formelle poster har jeg beskæftiget mig med rigtig mange områder og 
mennesker i Ungdommens Røde Kors, samt indgået i diverse opgaver på forskellige 
projekter/aktiviteter.   

 
Jeg vil gerne vælges fordi: 

 
Fordi jeg ha et brændende engagement i Ungdommens Røde Kors.  
Jeg har arbejdet på at være handlekraftig, at kunne inspirere andre frivillige og se 

dem frivillige smitte børn og unge med glæde samt skabe muligheden for at de kan 
være noget særligt for nogen.  

 
Jeg vil gerne arbejde på følgende områder: 

 At styrke, understøtte og klæde de enkelte frivillige ledere endnu bedre på ude 

på deres aktiviteter og projekter. 
 At styrke læring og tværgående relationer, samarbejder og engagement. 

 Få skabt en synlig og repræsentativ Landsstyrelse, som er mere jordnær hos de 
frivillige og lederne i organisationen. 
  

 
Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

 
Det arbejde vi gør for børn og unge. Men det arbejde lykkes ikke uden os frivillige. 

Fortællingen om den frivillige selv og deres opgave, syntes jeg nogen gange mangler. 
Denne fortælling vil jeg gerne fremhæve mere, da den er lige så vigtig i Ungdommens 
Røde Kors som børn og unge. Vi skal ikke være bange, vi skal være stolte af at være 

frivillige og turde stå frem med den fede fortælling om vores arbejde. Det smitter, det 
inspirerer og skaber handlekræft til alle, både børn, unge og frivillige kan være noget 

særligt for andre!  
 
 

 
 

 
 
 

Dato:    Underskrift:  

 
 
OBS: Skemaet skal være på sekretariatet senest 6 uger før landsmødet jf. vedtægterne 

§ 7. Det vil sige lørdag den 25. august 2018. Skemaet sendes til ledelseskonsulent 
Rikke Højland på rikke@urk.dk. 

mailto:rikke@urk.dk
floorball94@gmail.com
Typewritten text
5-8-18

floorball94@gmail.com
Typewritten text
Andreas Nyrop Hjorth



   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

___ Politisk næstformand (2 år) 

_x_ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 
 

 
 
Navn: Daniel Falk 

 
 

Telefon: 29884218 

Adresse: Hedelundmarken 5b                          
 
 

E-mail: danielfalk9999@gmail.com 

Postnr./by: 5270, Odense N 
 

 

Fødselsdato: 30/10 1998 

 

 
 
 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:____x___

 



 

Jeg har følgende erfaring med URK-arbejde: 

I efteråret 2014 fik vi besøg af Ungdommens Røde Kors på mit Gymnasium. 

Oplægsholderne fortalte, at LUR´en på Nordfyn desværre var gået nedenom og hjem 

den foregående sommer på grund af en manglende overlevering. Derfor håbede de 

på, at der var nogle nye elever, som havde mod på at reetablerede URK Nordfyn. 

Jeg synes det lød som en rigtig god sag, så sammen med to andre elever fra min 

parallelklasse i 1.G gav jeg det et skud. I januar 2015 blev jeg officielt valgt som 

formand for LUR´en og det blev jeg ved med at være de næste tre år indtil årsmødet i 

år, hvor jeg gav bolden videre til den næste generation på Nordfyn.  

I mellemtiden var det lykkes at etablere tre faste ugentlige aktiviteter på Nordfyn, 

hvoraf jeg har været aktivitetsansvarlig for to af dem. Derudover har vi givet os i kast 

med større events og kampagner såsom ”se mig” kampagnen, demokratiserende 

paneldebatter på lokale folkeskoler, landsindsamling for Røde Kors, lokale fundraising 

kampagner, events for flygtninge såsom ”fodbold for venskaber” og en 

mediekampagne for at undgå, at kommunen skulle lukke en af vores aktiviteter. 

 

Derudover har jeg siden landsmødet i oktober 2016 været intern revisor for 

Ungdommens Røde Kors, hvor jeg har haft til opgave at vurdere, hvorvidt 

landsstyrelsens økonomiske dispositioner og URK´s økonomi som helhed lever op til 

landsmødets beslutninger.  

 

Jeg vil gerne vælges fordi: 

Først og fremmest synes jeg lokalafdelingerne har været for dårligt repræsenteret i 

Landsstyrelsen i den tid jeg har været frivillig i URK. Det vil jeg gerne være med til at 

lave om på, fordi jeg til tider har oplevet, at landsstyrelsen ikke har haft et 

tilstrækkeligt kendskab til lokalafdelingernes arbejde, hvilket har været hæmmende 

for den lokale handlekraft.  

 

Samtidig vil jeg gerne være med til at styrke lokalafdelingerne såvel som alle andre 

instanser i organisationen kvalitativt såvel som kvantitativt. Kvantitativt skal vi 

udbrede URK endnu mere, så vi kan gøre en forskel for endnu flere børn og unge. Jeg 

mener vi skal sigte efter at være repræsenteret i hele Danmark - vi skal være dem, 

der er der, hvor de andre ungdomsorganisationer ikke er, fordi alle børn og unge, 



 

uanset hvor de bor skal have chancen for at være noget særligt for nogen. Jeg mener, 

at lokalafdelingerne er nøglen til at nå ud i hele landet, fordi lokalafdelinger skaber 

lokal handlekraft. Når det kan lykkes på Nordfyn, hvor der kun er en 

ungdomsuddannelse og hvor de unge flygter til storbyerne, så er jeg ikke i tvivl om, 

at det kan lykkes overalt i landet.  

 

Kvalitativt skal vi skabe rammerne for bedre sparring på tværs af organisationen. Det 

skal være naturligt for alle frivillige i URK at sparre med sine medfrivillige, når der er 

behov for det. Jeg mener eksempelvis, at vi skal oprette regionale sparringsfora for 

lokalafdelingerne og andre instanser hvor det giver mening, så ingen står alene, men 

alle har kontakt til andre frivillige, der står i samme situation som dem selv. Disse 

sparringsfora skal bruges til at sikre, at alle URK´ere ved, hvilke muligheder de har, 

hvem de kan kommunikere med og ikke mindst hvor vigtigt det er, at de får 

overleveret deres arbejde til den næste generation, så deres arbejde ikke går tabt. 

 

Til sidst men ikke mindst vil jeg gerne bidrage til at udvikle en bæredygtig økonomi, 

hvor størstedelen af vores aktiviteter er selvkørende og hvor vores nationale 

indtægter overstiger vores udgifter, i hvert fald de kommende år, så vi kan opbygge 

en stærk egenkapital, der sikrer, at vi kan fortsætte vores fantastiske arbejde mange 

år ud i fremtiden. 

 

Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

Vi skal være den ungdomsorganisation, der er der, hvor de andre ikke er, så alle børn 

og unge uanset hvor de bor får muligheden for at være noget særligt for nogen; Vi 

skal blive bedre til at sparre med hinanden på tværs af organisationen, så alle frivillige 

kræfter kan få den hjælp de har behov for og så skal vi fremtidssikre vores aktiviteter 

ved at skabe en bæredygtig økonomisk udvikling, der sigter mod en stærkere 

egenkapital.  

 
 

 
 
 

 
 

Dato:    Underskrift:  



   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

___ Politisk næstformand (2 år) 

_X__ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___ Intern revisor (1 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 

 
 
 
Navn: Ghazi Al-Naji 

 
 

Telefon: 60184927 

Adresse:       
Sanddalsparken 15 2. th.                     
 

E-mail: 
Ghazi99@live.dk 

Postnr./by:  
5700, Svendborg 

 

Fødselsdato:  
09.01.1998 

 

 
 

 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:   x

Du kan indsætt et 

billede her 



 

Jeg har følgende erfaring fra URK: 
 

Jeg startede mit frivilligliv i lektiecaféerne i min lokalafdeling, Svendborg, og blev 
gennem eventet på Fremtidsværkstedet rekrutteret til Solskinslejren. Det var en 
oplevelse der gjorde så stort, og godt, indtryk på mig, at jeg ønsker at gentage den 

de næste mange år. 
På Solskinlejren overtog jeg en plads fra en, der fik kolde fødder, så jeg blev i større 

eller mindre grad kastet ud i det. På lejren sagde jeg ja til at være med til at lave 
”lejrbål”. Det viste sig ikke at være et fysisk lejrbål, men en times underholdning hver 
aften. Trods overraskelsen, og i samarbejde med to andre, gjorde vi det dog til en 

stor succes, og den foregående aftens lejrbål-hændelser var, blandt lejrens børn og 
frivillige, et uundgåeligt samtaleemne dagen efter. Derudover var det utroligt fedt at 

se, at de børn der var med, om end det kun var for en uge, fik skabt sig de venner og 
fået den positive voksenkontakt, som de måske ikke har derhjemme – og gennem 
succesoplevelser få opbygget en tro på sig selv, som de vil kunne tage med sig hjem. 

Dét at have været med til at skabe rammerne for helt igennem så fantastisk en ting, 
gav mig en ligeså fantastisk følelse i maven. 

 
I Svendborg fungerer jeg som frivillig i lektiecaféerne, hvor jeg gennem mine faglige 
og sociale kompetencer hjælper børnene med at lave deres lektier, og samtidigt have 

det sjovt. Desuden aflaster jeg formanden i lokalafdelingen (Viola Thomassen, som er 
min kæreste, hvilket også er grunden til at jeg takkede nej til en næstformandspost i 

Svendborg) med rekrutteringsarbejdet, hvor jeg tager kontakt til potentielle frivillige. 
Vi er i lokalafdelingen ved at udvide, så vi også kan tilbyde mentor-ordninger og 
forskellige velkomstorienterede aktiviteter. 

 
Til sidst er jeg, i samarbejde med nogle af de andre frivillige organisationer og 

frivillige initiativtagere i Svendborg, ved at starte et mødested for nytilkomne til 
Danmark, hvor de kan få rådgivning og samtidigt få nogle sociale succesoplevelser og 

gode relationer på tværs af sprog og baggrunde, inden for hyggelige og trygge 
rammer. Deri fungerer jeg som repræsentant for URK og tovholder. 
 

Jeg vil gerne vælges fordi: 
 

(Med frygt for at det bliver selvros i jobansøgning-klasse skriver jeg alligevel 
følgende:) 
Jeg er initiativtager, innovativt og løsningsorienteret tænkende. Jeg er energisk, ærlig 

og ikke bleg for at tilkendegive, og debattere, min holdning – samtidigt med at jeg 
åbensindet i den forstand, at jeg klar over at min overbevisning ikke er et universelt 

mål for sandhed. 
Desuden kunne det være en helt vildt fed post at optage, - jeg ønsker at 
organisationen skal drives af de frivillige, der er dennes arme og ben, og dertil ser jeg 

mig selv som en værdig kandidat. Uanset omfanget af det arbejde der følger med dét 
at være bestyrelsesmedlem, fortsætter jeg mit engagement i det frivillige arbejde, i 

lokalafdelingen, i Mødestedet, i Solskinslejren, og har også et ønske om at komme på 
flere sommerlejre næste sommer. 
Jeg tror også at jeg qua. min alder og baggrund kan tilføje landsstyrelsen noget nyt 

og anderledes fra det der er nu. Jeg er endnu ikke i gang med min akademiske 
uddannelse – og er nok et par år tættere på organisationens målgruppe end 

gennemsnittet. 



 

Altså kan det forkortes til: Jeg vil blive ovenud lykkelig for ansvaret – men kun fordi 
jeg vil trivedes med, og nyde, de opgaver der følger med. 

 
 
 

Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 
 

Børn og unge er i udviklingsalderen, hvor man er lettest modtagelig over for 
omverdenen, mest sårbar og mest usikker – samtidigt med at de oplevelser de 
kommer igennem i den alder, er altafgørende for deres identitetsdannelse og dermed 

også med til at forme deres voksenliv. Derfor er det utroligt vigtigt, at alle børn og 
unge har en god og tryg opvækst, med så mange positive oplevelser som muligt. Af 

grunde der breder sig over et lige så omfangsrigt spektrum, som de børn og unge der 
er ramt af dem, er det desværre ikke altid sådan det forholder sig. Derfor er det 
arbejde vi i URK laver vigtigt, vi hjælper børn og unge hvor vi kan, og støtter op 

omkring dem, dér hvor de er svagest. Vi giver dem succesoplevelser, sjove stunder, 
rådgivning, praktisk hjælp og vigtigst af alt: Tryghed og omsorg. 

 
I forlængelse deraf synes jeg følgende er det vigtigste for os: 
 

At hjælpe dér hvor vi kan. At vokse os større og stærkere så vi kan hjælpe endnu 
mere. Og til sidst: At gøre verden til et bedre sted – én handling ad gangen. 

 
 
 

 
 

 
 

Dato:  23.08.2018  Underskrift:  

 

 
 
OBS: Skemaet skal være på sekretariatet senest 6 uger før landsmødet jf. vedtægterne 

§ 7. Det vil sige lørdag den 25. august 2018. Skemaet sendes til ledelseskonsulent 
Rikke Højland på rikke@urk.dk. 

 
 

 

 

mailto:rikke@urk.dk


   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

___ Politisk næstformand (2 år) 

_X_ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___ Intern revisor (1 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 

 
 
 
Navn: Kathrine Frimann Jensen 

 
 

Telefon: 23 49 95 39 

Adresse: Skaffervej 11, st tv                         
 
 

E-mail: kathyfj94@gmail.com 

Postnr./by: 2400, KBH NV 
 

 

Fødselsdato: 15-05-94 

 

 
 

 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:_Ja_____

Du kan indsætte et billede 

her 

mailto:kathyfj94@gmail.com


 

Jeg har følgende erfaring fra URK: 
Jeg har været frivillig i Ung På Linje i 3 år. De første to år var jeg telefonpasser samt 

styregruppemedlem (det første år) og koordinator for 15 andre telefonpassere (det 
andet år). 
Det seneste år har jeg været projektleder og haft ansvaret for rammerne omkring 

telefon- og chattilbuddet og har været projektets ansigt udadtil.  
 

Denne sommer har jeg også været frivillig på ferielejren Solskinslejren og var også 
med URK på Folkemøde.  
 

 
Jeg vil gerne vælges fordi: 

Jeg brænder for det arbejde, der medfølger, når nye initiativer skal igangsættes eller 
nuværende aktiviteter skal forbedres. Som frivillig på ferielejr og i Ung På Linje er jeg 
stødt på både børn, unge og ”næsten-voksne”, som alle har gavn af de forskellige 

aktiviteter, Ungdommens Røde Kors hver dag får til at køre.  
 

Jeg elsker, at URK er en så alsidig organisation, som favner bredt om de danske børn 
og unge, men jeg har opdaget, at jeg særligt er blevet fanget af det praktiske aspekt 
og det der skal til for, at hjulene kører rundt. 

Som Landsstyrelsesmedlem håber jeg på, at kunne bidrage med nye idéer og nye 
indspark til nuværende diskussioner, så vi sammen kan sikre det bedst-mulige 

Ungdommens Røde Kors! 
 
 

Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 
Det er rigtig godt, at vi når vidt og bredt ud og hver dag skaber positive oplevelser for 

børn og unge, men det er også vigtigt at vi passer på det stærkeste vi i 
organisationen har: De frivillige!  

Det er helt enkelt: Når de frivillige trives i deres aktivitet, bliver deres omsorg og 
nærvær overfor de unge meget stærkere. 
 

Vi skal have landets gladeste og tryggeste frivillige! 
 

 
 
 

 
 

Dato:    Underskrift:  

 

 
 

OBS: Skemaet skal være på sekretariatet senest 6 uger før landsmødet jf. vedtægterne 
§ 7. Det vil sige lørdag den 25. august 2018. Skemaet sendes til ledelseskonsulent 
Rikke Højland på rikke@urk.dk. 

 
 

mailto:rikke@urk.dk


   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2018 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som: 
 

  X Politisk næstformand (2 år) 

___ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Intern revisor (1 år) 

 

 

 
 
 
Navn:  
 

Søren Bøllingtoft Knudsen 

Telefon:  
 

+45 6171 1501 

Adresse:                           

 
Colbjørnsensgade 20a, 4. th.  

E-mail:  

 
soren.knudsen@urk.dk 

Postnr./by:  
 

1652 København V. 

Fødselsdato:  
 

4. september 1988 

 

 
 
 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig: Gerne.



 

Jeg har følgende erfaring med URK-arbejde: 
Jeg har siden 2006 været frivillig på ferielejr. Sommerens ferielejr var altså min 12. 

lejr – først på Påruplejren og nu på Solskinslejren. 
 
I 2010-2011 var jeg evalueringsansvarlig for Solskinsunge på Hasle Skole i Aarhus og 

evalueringsansvarlig for Solskinslejren. 
 

I 2013-2014 var jeg projektleder på en 4-dages kampagne, hvor jeg sammen med 25 
gode URK-frivillige repræsenterede URK ved Lego World 2014 i Bella Centret. En 
Lego-festival med mere end 140.000 gæster. Som tak fik URK et flot sponsorat. 

Samme år blev jeg uddannet lejrleder og har siden været lejrleder på Solskinslejren, 
hvilket jeg fortsat er. 

 
I 2014 blev jeg valgt til Ferielejrstyrelsen – nu Afdeling Ferielejr. Jeg trådte dog ud af 
Ferielejrstyrelsen allerede senere samme år, fordi jeg blev valgt som politisk 

næstformand i URK. 
 

Som næstformand har jeg deltaget i et utal af workshops, møder, kampagner og 
projekter med gode frivillige kræfter i URK og i resten af den store Røde Kors-familie 
herhjemme og ude i verden: Fra Børnesagens Fællesråd, Børne- og 

Ungdomsnetværket og Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen til Dansk 
Ungdoms Fællesråd, ActionAid Denmark – Mellemfolkeligt Samvirke, Ung i Verden 

Alliancen, Den Humanitære Liga og Velkomstalliancen. Og jeg er langt fra færdig! 
 
Jeg vil gerne vælges fordi: 

Jeg tror på, at der er langt større kræfter i fællesskaber, vores humanitære principper 
og den spirende hverdagsaktivisme, end vi ser i dag. Og det potentiale må vi forløse 

sammen! 
 

Jeg ønsker at være med til at bygge broer på tværs af kløfter og forskelligheder – 
både i men særligt uden for URK og Røde Kors-bevægelsen. 
 

Jeg vil være med til at gøre medmenneskeligheden til en folkesag. Skabe en 
bevægelse af opmærksomme og kærlige handlinger – der hver især måske ikke synes 

af meget, men som rækker langt ud over både individer og landegrænser og har 
styrke til at skabe rammer for gode liv alle vegne. Med afsæt i gensidig respekt og 
balance. 

 
Jeg har store ambitioner for vores fællesskab og samfund – ambitioner, som jeg tror, 

vi kan udleve sammen. Derfor stiller jeg op. 
 
Det, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

At være levende. At udfordre, udforske og afprøve nyt – for at forbedre og invitere 
inden for i handlingsfællesskabet.  

 
At række ud. Åbne døre. Nedbryde barrierer for medmenneskelig handlekraft. Skabe 
fællesskaber der, hvor de mangler. Dele vores erfaringer, så flere lykkes med at 

skabe stærke fællesskaber og positiv forandring. Danne børn og unge og knytte bånd 
og relationer, så flere tager mere hensyn til hinanden. Og færre – eller helst ingen – 

står uden positive fællesskaber. 



 

 
URK er en stærk kraft i samfundet – men vi er langt stærkere, når vi står side om side 

med resten af Røde Kors-familien og de mange andre gode civilsamfundsaktører. Det 
gør vi heldigvis ofte, og jeg vil bidrage til, at vi gør det endnu mere. Ikke for 
organisationens skyld men for alles skyld. 

 
 

 
 
Dato:  22. august 2018 Underskrift:  

 

 
 

OBS: Skemaet skal være på sekretariatet senest 6 uger før landsmødet jf. vedtægterne 
§ 7. Det vil sige lørdag den 25. august 2018. Skemaet sendes til ledelseskonsulent 
Rikke Højland på rikke@urk.dk. 
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