
 1 

 
 

Nyhedsbrev maj 2019 - Alternativet Kolding 
 
Så er der da kommet gang i de valgkampe, og vi håber, du har tid og mulighed for at følge med. 
Her følger en kort opdatering fra os i bestyrelsen i Alternativet Kolding. Dels en orientering om, hvad der 
sker hos os i lokalt regi, dels lidt om de muligheder der er for at tage aktivt del i valgkampene og så 
selvfølgelig en stor opfordring til at få stemt både til europaparlamentsvalget på søndag og til 
folketingsvalget grundlovsdag.  
 
Vi har i de seneste to weekender været på gaden og fået hængt valgplakater op i såvel Kolding som nogle 
af omegnsbyerne. Hvis du kommer forbi nogle af vores plakater, der hænger skævt, løst og så videre, må 
du endelig gerne give dem en opstramning, tak.  
Du er ligeledes velkommen til at ophænge nogle ”Der er også Alternativet” (se nederste billede i 
nyhedsbrevet) lokalt, hvis du kender til steder, hvor der mangler. Kontakt i så fald Vibeke eller Thomas (se 
kontaktoplysninger nederst 
 
Valgmøder 
Vi deltager selvfølgelig også i valgmøder, og her de nuværende datoer, hvor vi er med i Kolding:  

• Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.00 i Harte Forsamlingshus, med Bjarne Aasø 
• Torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00-18.00, Kolding Lærerkreds, Ågade 27, med Karin Rohr Genz 

- https://alleos.alternativet.dk/events/view/3611  
• Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18:30 på Kolding Bibliotek, med Bjarne Aasø -  

 
Andre begivenheder, hvor vi er med 

• Onsdag den 22. maj 2019 kl. 18.00-21.00. Grønnere end systemet tillader – mød Uffe Elbæk. Vi 
er en flok, der kører fra Kolding. Kontakt Thomas (se nederst), hvis du vil med: 
https://www.facebook.com/events/1007365162795284/ og her: 
https://alleos.alternativet.dk/events/view/3507  
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• Fredag den 24. maj 2019 kl. 13.00 er der Klimastrejke på Axeltorv: 
https://www.facebook.com/events/2170369429678235/  
 Derefter er vi i Alternativet Kolding at finde i Kolding bymidte med vores sÅfa, pavillion, ”vælt 
regeringen” osv. Nærmere informationer følger.  

• Fredag den 31. maj 2019 tager vi del i Majmarked i Kolding centrum, igen med hele vores udtræk 
af ”kampgear”. Nærmere information følger.  

• Lørdag den 1. juni 2019 er sidste lørdag inden valget, hvor vi skal ud med vores grønne energi – 
nærmere information følger.    

 
Europaparlamentsvalget 

• Søndag den 26. maj 2019 kan vi sætte vores kryds til Europaparlamentsvalget. Se vores 
kandidater her: https://alternativet.dk/nyheder/europa-parlamentsvalg-
2019/europaparlamentskandidater  
Fra Sydjyllands Storkreds er vi repræsenteret ved Karin Rohr Genz – du kan følge Karin her:  
https://alternativet.dk/aktuelt/europa-parlamentsvalg-2019/europaparlamentskandidater/karin-rohr-
genz  

 
Folketingsvalget 
Mød vores kandidater her: https://alternativet.dk/personer/folketingskandidater  
Her fra Kolding er Bjarne og Tina opstillet.  
 
Hvad kan du gøre? 

• Ring eller skriv, hvis du vil være med til noget af det, der sker. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det 
• Tage del i den daglige politiske samtale med dem, du møder på din vej 
• Hjælpe til når vi skal have valgplakater pillet ned  
• Komme med initiativer til yderligere aktivitet i regi af Alternativet Kolding 

 
Kontaktoplysninger her under valgkampen: 

• Alternativet Kolding: kolding@alternativet.dk  
• Vibeke Kristensen: 31317735  
• Thomas Christansen: thomas.christiansen@sport.dk 20407302 
• Bjarne Aasø: bjarnealternativet@gmail.com. Tlf. 30236405 

 

 


