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   ALTERNATIVET    KOS –24 oktober 2018 

Kære KOS medlemmer / fra Claus Tversted arkitekt MAA, For:son KOS                                                    

Kære alle vælgere i Storkredsen Omkring København KOS – Kære alle Å medlemmer og alle vælgere i hele Danmark  

Alternativet har hidtil sprunget alle gærde. Vi er ambitiøse, Vi begår fejl og Vi bliver klogere. Det er 
os magtpåliggende og pine nødvendigt, at springe forbi de 3 nu Enslydende partier A,V og O    

Vi har meget brug for Jer!  Danmarks borgere er vidende, uddannede - de er entusiastiske, kreative, 
en overkommelig befolkning med herre go økonomi og endnu – en ret stor lighed, trods mange 
forsøg på at negligere betydningen af det. Utroligt!!? 

Det har netop ingredienserne til at være den bedste guide til skabelsen af fremtidens, nødvendige, 
samfund udvikling– Et slags ”Mønstersamfund”, som hele Verden virkelig får brug for at efterligne 
når Vi i 2040 er der 9 mia. individer på Jorden (pt.7,66mia). Inden der er gået 20år - bliver vi alle nød 
til at ændre vores mind-set, til udledning af fossile brændstoffer, vores forbrugskrævende livs- 
værdi, Finans mantraet- vækst, produktkvantitet/kvalitet - samt til social slagside og retfærdighed.                                                                                                                      
Virkeligheden vil ikke blive så svær for de allerfleste; kun anderledes, tidskrævende og besværligt.                                                                                                                                         

Alternativet har nøglen, viljen, ideerne og tankestrømmene til at stå i spidsen for den nødvendige 
omstillings Bevægelse - og nu også for den gennemførte politik, som Statsminister i Folketinget.                                                                 

Det er her I kommer ind, for det skal der bruges rigtig mange kloge kvinder og mænd til at forstå og 
til at overbevise alle forstandige, modige storsindede vælgere i Danmark om – at Alternativet er den 
rigtige vej at vælge, hvis Vi og resten af Europa og Verden skal nå komme igennem den helt 
nødvendige ændring. Det er NU tiden er den eneste rigtige, - om få år er den totalt forpasset. 

10 mandater har vi. Vi skal ha mindst 30 mandater, for at få det JORDSKREDSVALG, der skal gi Os lov 
til at koordinere det omlægnings kapløb, på den helt rigtige med-menneskelige måde !?                                                                                                                                                

Det er fint at være medlem, og ok, ikke at være det; - men prøv alligevel, li´som mig forrige år, at 
deltage aktivt i politiske møder og samlinger med ALTERNATIVT deltagelse.  Alle skal øve sig i at 
være tænkende og holdningsaktive, for fremtiden bliver sådan.  STØT DEN GRØNNE SAG!            Den 
indeholder stort anderledes livsindhold for alle typer mennesker, den skaber liv, sundhed, 
engagement, beskæftigelse, selvtillid og drift, borgerløn uden modydelser, omgang med et helt livs 
mening, kulturer, og naturer. - Meld jer helst ind i alternativet for 15kr. og få det hele fremtidige liv i 
tilgift.  Gi fremtiden chancen. VI STARTER I DANMARK – DET BARE ALLERBEDST. 

SÆT KRYDS I KALENDEREN – DEN 01/12/2018 kl. 11-16   
SUPER-KOS-JUL-DAG m/Kandidater, Lokalforeninger, Medlemmer og Vælgere 

STED OG PROGRAM KOMMER SENERE.  Skriv til ALTERNATIVET KOS, - at I da kommer til Jul !  
-  Claus 

- HJÆLP OS TIL AT BLIVE BEDRE, KLIK PÅ LINK OG SVAR VENLIGST PÅ SKEMAET     
Link til spørgeskema. 

mailto:storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk
https://goo.gl/forms/204UOl4tkeXF3KiA3

