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                   December 2016 

Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde kommune. 

 

November måneds aktiviteter i vores lokalforening har været præget af både lokale og 

nationale begivenheder, og efter et inspirerende ½-årsmøde i Vejle sidste weekend, er vi  

nu fuldt fokuserede på de lokale mærkesager igen. 

Det kommer til at handle om KV17, kommunevalget om knapt et år – og om den højaktuelle 

debat om skole- og dagtilbudsnedskæringerne, der truer vilkårene og livskvaliteten i mange 

mindre byer og samfund i hele Varde Kommune. 

 

Det er noget, vi gerne vil høre din mening om. 
Vi er derfor i fuld gang med planlægningen af de 2 

næste medlemsmøder, og det vil være skønt, hvis du 

har plads i kalenderen til at reservere både mandag 

den 12. december og mandag den 19. december, 

begge aftener fra kl. 19.00. 

Nærmere oplysning om sted og formål får du tilsendt når vi får de praktiske detaljer helt på 

plads, men vi motiverer dig da gerne med nogle overskrifter her: 

Mærkesager i Alternativet Varde    12. december får vi besøg af Sebastian Rasch  

fra Landssekretariatet. Han tilrettelægger og sætter rammerne for mødet, så vi kan blive helt 

opmærksomme og ’skarpe’ på de mærkesager, Alternativet Varde kan gå til KV17 på. 

Det er her, vi (også) har brug for dig, for selve indholdet i disse rammer kommer netop fra os 

medlemmer og alle andre, der har et ønske om bæredygtige forandringer i Varde Kommune. 

Få inspiration til emnerne her: https://dialog.alternativet.dk/t/maerkesager-cases/3044 

 

19. december Deltag i et Politisk Laboratorium (POLA) i Varde     

Et politisk laboratorium er det rum, vi giver hinanden til at undersøge og 

udforske et politisk emne eller spørgsmål, og vi inddrager ALLE, der har 

lyst til at bidrage med forslag til, hvordan vi kan påvirke og ændre Varde 

Kommunes planer om at afvikle skoler og dagstilbud i flere mindre byer. 
o 

Vi håber, rigtig mange vil møde op og gøre debatten bred og konstruktiv.  Forløbet bliver 

varetaget af gæste-facilitatorer, som efterfølgende vil samle op på aftenens resultat.    

                                                                                                              Flere ved mere! 

De bedste hilsner  

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                       

Varde Kommune 
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