Kære medlem af Alternativet i Halsnæs
Selvom Lars Lykke endnu ikke har udskrevet valget, så er valgkampen allerede I
fuld gang. Det betyder, at der er rig mulighed for at blive klogere ikke blot på de
forskellige partiers politik, men også på forskellige temaer.
Samtidig er det også nu, du har mulighed for, at deltage aktivt i forskellige
aktiviteter, f.eks. er det altid festligt at være med til at hænge plakater op J

Her et lille udsnit af aktiviteter i vores område
Traditionelle debatter mellem flere politikkere.
1. maj i Frederiksværk: https://www.facebook.com/events/559115671280933/

Fredag d. 3. Maj på biblioteket i Frederiksværk.
Debat om miljø og klima med 3 politikkere.
Her vil vi bl.a. sætte fokus på landbruget, grundvandet, vækst contra grøn
omstilling.
Tag en ven under armen og start weekenden med 1,5 times debat.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/2290487130972497

Vil du være aktiv?
Lørdag d. 4.5. skal vi hænge plakater op, hvis du vil være med så skriv en mail
til: mariane.lunden@skolekom.dk

Webinar hjemme hos dig selv
Søndag d. 5.5. kl. 19.30 – 20. Christian Poll, spidskandidat i Nordsjælland og
MF i folketinget gennem de sidste 4 år, holder et webinar med temaet Ny politisk
kultur.
Det er det andet foreløbig i en række af fire.
Her kan du sidde hjemme og lytte med gennem din computer og skrive
spørgsmål til Christian.
Læs mere her: https://www.facebook.com/events/841578052842749/

Få en uformel samtale med en politikker
Christian Poll, spidskandidat i Nordsjælland og MF i folketinget gennem de sidste
4 år kommer gerne hjem til dig til en snak om f.eks. Alternativets politik, livet på
borgen og hvad Alternativet egentlig har udrettet gennem de sidste 4 år.
Se mere her:
https://www.facebook.com/events/422356571658375/?event_time_id=42235658
4991707

Temabaseret arrangement
11. maj kl. 14.30 – 17.30 på en gård i Helsinge.
Debat om fremtidens landbrug med en forsker, en landmand og Christian Poll.
Mere om arrangementet følger på FB Alternativet Halsnæs.
Læs mere her: https://www.facebook.com/events/319373505404796/

Vi håber at se dig til nogle af aktiviteterne.
Kh. fra Alternativet Halsnæs
	
  

