
/////// INVITATION /////// 
Til politisk, kulturelt og socialt møde samt stiftende generalforsamling for 
vores nye lokale alternative bydelsforening: Alternativet - 5762 Å. 

Kom og mød dine lokale byrådskandidater: 
Kamille Blomst Wind og Ditteemilie Daisy Corleoni 

Kom og hør  
folketingsmedlem 

ROGER MATTHISEN 
fortælle om udspillet:  

“ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK” 
 

Kom og vær med til en dejlig og hyggelig 
eftermiddag med afrikansk musik og dans. 

SØNDAG D. 27. AUGUST Kl. 14.30-17.00 PÅ 

  

Vi er udenfor og trækker ind hvis det regner. Tag tæpper med til at 
sidde/ligge på, tag måske lidt med at spise og drikke. Der er gode 
muligheder for børnene at lege tæt på de voksne. 

TAG FAMILIE OG VENNER MED, ALLE ER VELKOMNE. 

Program og mere info på næste side… 



Program: 

Kl. 14.30 : Fælles afro-dans med live musik 

Kl. 15.00 : Velkomst-ord og fællessang 

Kl. 15.10 : Stiftende generalforsamling 

Kl. 15.50 : Pause 

Kl. 16.00 : Folketingsmedlem for Alternativet Roger Matthisen fortæller 
om udspillet “ Et Sammenhængende Danmark” 

Kl. 16.50 : Fællessang og afsluttende ord 

Info: 

Vi er en gruppe medlemmer af Alternativet, som har besluttet at tage 
initiativ til oprettelse af en lokal bydelsforening. 

Foreningens navn er “Alternativet - 5762 Å”, og vi dækker området med 
postnummer 5762, omkring bl.a. Ollerup, Ulbølle, Vester Skerninge, 
Hundstrup. 

Bydelsforeningen 5762 Å er for os der ønsker samfundsforandring, ny 
politisk kultur og en stærk og nærværende lokal forankring. 

Når vi kommer i byrådet, er det vigtigt for os at have et stærkt lokalt 
netværk, så vi sikrer at de små lokalsamfund i Svendborg Kommune 
bliver hørt i byrådet. For os har lokalpolitisk arbejde ingen værdi uden en 
stærk lokal forankring, - derfor har vi brug for 5762 Å. 

For os er fællesskabet vigtigt. Der skal være plads til mennesker og til 
familier i politik. Vi vil både lave spændende politiske møder og 
hyggelige sociale arrangementer, hvor børnene også kan være med. 

Vi afholder dialogmøde i ULBØLLE tirsdag d. 22. august kl. 17.00 - 18.30. 
Se fb-event: www.facebook.com/events/158232558063662/  

På dialogmødet kan du møde vores lokale kandidater, høre om vores 
politik og om tankerne bag bydelsforeningsinitiativet, samt komme med 

http://www.facebook.com/events/158232558063662/


input til os. Vi har brug for lokale stemmer i dialogen, så kom med og lad 
os høre dine tanker. Tag madkurven og familien med, så laver vi en 
hyggelig eftermiddag ud af det. 

Vi håber at I vil følge med i vores facebookgruppe, hvor I kan følge med i 
de forskellige arrangementer vi laver. Gruppen hedder Alternativet 5762 
Å og findes på dette link: https://www.facebook.com/groups/
1780536932237882/ 

Kom med til vores møde på søndag, vi glæder os helt vildt meget. 

Kærlig hilsen 
På vegne af initiativet bag 5762 Å 

Byrådskandidaterne  
Ditteemilie Daisy Corleoni og Kamille Blomst Wind 

 

https://www.facebook.com/groups/1780536932237882/?ref=gs&fref=gs&hc_location=group
https://www.facebook.com/Ditteemilie26?fref=gs&hc_location=group
https://www.facebook.com/kamilleblomst?fref=gs&hc_location=group

