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Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

 

 

            Kort og godt!    Efteråret 2017 er en aktiv periode, fyldt med nye opgaver i Alternativet Varde. 

Torsdag den 7. september afholdt vi et Politisk Laboratorie i Varde med emnet: Mennesket før økonomi 

og system. Her fik vi glæden over at hilse på et par nye ansigter, og det er altid dejligt at få nye vinkler og 

idéer med i de områder, vi indbyder til at høre jeres tanker om. Medlem eller ej, alle er velkomne. 

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

 

Vi har også afholdt et supplerende opstillingsmøde, hvor Varde-kredsen nu 

kan præsentere en ny kandidat for Alternativet til byrådet.  

Tina Blaabjerg Poulsen stillede op som ny kandidat og blev valgt, og hvis du 

gerne vil finde ud af hvem hun er og hvad hun står for, så kan du følge hende 

på Facebook-siden Tina Blaabjerg Poulsen. 

 

- og så blev valgperioden skudt i gang med et Kick-off arrangement på Varde Bibliotek 20. september.  

 

Værterne var Demokrati på Vestjysk som er det forum, hvor alle politiske partier i Varde samarbejder for 

at fremme demokratiet og for at Varde Kommunes borgere får de bedste muligheder for at engagere sig i 

det lokale demokrati. Efterfølgende vil der blive tilbudt et hav af debatmøder og arrangementer fordelt 

over oktober og november måned i hele Varde Kommune. Alle med forskellige temaer, så flest muligt får 

chancen for at møde byrådskandidaterne og lytte - eller deltage - i debatterne. Følg begivenhederne her. 

 

Som nyt parti i Varde Kommune havde vi brug for 25 ’autografer’ for 

at blive godkendt som nyt parti og komme med på stemmesedlen til 

det kommende Kommunalvalg i november. 

Vi stod klar med lister, kuglepenne og gratis PÅP-CÅRN en fredag på 

Varde Torv, og vi kan glæde dig med at fortælle, at stiller-listen  

nu er klar, så du får mulighed for at afgive din stemme med et X ved 

Alternativets kandidat i Varde Kommune til efterårets kommunalvalg. 

 

- og HUSK:  Vi vil i bestyrelsen være rigtig glade for at få et spørgsmål fra dig - og vi vil gøre vort bedste 

for at give dig et fyldestgørende svar efter vort næste bestyrelsesmøde, så fyr bare løs med dine 

nysgerrige spørgsmål til os på varde@alternativet.dk eller i Facebook-gruppen.      

 

De bedste hilsner fra  

Alternativet i Varde Kommune.                                    
                                                                                                                                  

Varde Kommune 

https://www.facebook.com/pg/BlaabjergPoulsen/posts/
https://www.facebook.com/DemokratiVarde/
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