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Juli 2017 

Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

 

I juni måned nåede vi at byde Uffe Elbæk på et afslappet kaffemøde mellem 

2 grundlovstaler. Et grønt pusterum, han virkelig satte pris på, og vi fik da også 

snakket en lille smule om politik og lokale udfordringer. 

Vi var også på spændende besøg i Merete Vigen Hansens giftfrie have 

i Frøstrup, og hørte nyt om Dansk Naturfredningsforenings arbejde i 

Varde Kommune og om de aktuelle opgaver i samarbejdet med byrådet.  

 

Juli måned er ferietid for mange af os … - men helt fri holder vi ikke!  

Vi har i bestyrelsen travlt med at forberede os på efterårets Kommunalvalg, og i den forbindelse har vi 

en række visioner, som vi gerne vil have både medlemmers og ikke-medlemmers idéer og tanker om. 

Det kommer til at foregå ad 1 eller 2 omgange i form af Politiske Laboratorier (PoLa), som du bliver 

nærmere informeret om, lige så snart vi har fået datoerne helt på plads i uge 34 og/eller 36. 

Vi håber på et stort fremmøde, og vi lover at finde et emne til hvert PoLa, som optager og interesserer 

bredt.              Flere ved mere - og mange bække små, danner Vardes Å                😉 

 

August måned kommer også til at byde på et supplerende opstillingsmøde for kandidater til byrådet i 

Varde Kommune. Du kan altså stadig nå at komme på stemmesedlen til Kommunalvalget i november, 

så hold øje med gruppen på Facebook eller vores kalender på AlleOs, hvor datoen for møderne findes. 

 

Hvornår får Alternativet Varde så sin egen hjemmeside? 

Fra Landssekretariatets side er der blevet arbejdet hårdt og intenst siden 2015 på at få udviklet en 

hjemmeside, som hænger sammen både landsdækkende og lokalt. Enkelte lokalkredse er kommet i 

gang, og Vardes kan være lige på trapperne. Selve udformningen, designet og det funktionelle er på 

plads, som du kan se i eksemplet her fra Odsherred.  

Vi mangler bare én, som gerne vil tage sig af at få den sat op med Vardes indhold og i øvrigt stå for 

vedligeholdelsen. Har du interesse i den opgave, hører vi altså rigtig gerne fra dig.  

 
Til sidst vil vi gerne ønske dig en dejlig sommer - og HUSK: 
Vi vil i bestyrelsen være SÅ glade for at få et spørgsmål fra dig - og vi vil gøre vort allerbedste for at  

give dig et fyldestgørende svar efter det førstkommende bestyrelsesmøde.  

Næste gang er det mandag den 31. juli, så fyr bare løs med dine nysgerrige og garanteret relevante 

spørgsmål til os på varde@alternativet.dk eller i Facebook-gruppen.     Vi vil elske det! 

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Varde Kommune 
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