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August 2017 

Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

 

 

Dette nyhedsbrev bliver ét de mere ”fyldige” af slagsen, til gengæld ret vigtig … og så er du advaret!   

 

Billedet her er fra vort seneste bestyrelsesmøde i hjemlige 

omgivelser hos Christen i Nr. Nebel. Hvis du kigger godt 

efter kan du også få øje på Dennis, som deltager via Skype 

fra sit midlertidige studieophold i Bergen i Norge.  

 

Det er et herligt fremskridt at vi har mulighed for at 

fortsætte samarbejdet, på trods af afstande i kilometer. 

 

Vores kandidat til kommunalvalget, Carsten Sohl, har valgt at trække sig fra både kandidaturet og fra sin 

plads som bestyrelsesmedlem og det betyder, at bestyrelsen nu ser ud som følger:  

Forperson Tina Blaabjerg Poulsen Næstforperson Emmy B. Lauridsen 

Kasserer Torsten Knaack Medlem Tanja Bitten Jul-Hansen 

Medlem Christen Broberg Jensen  

1. suppleant Lasse Thomsen 2. suppleant Dennis Hansen 
 

 

Vi har heldigvis en ny kandidat-aspirant som lige nu også er vores forperson, Tina Blaabjerg Poulsen og  

du har forhåbentlig allerede modtaget hendes opstillingsgrundlag på mail i sidste uge.  

Tina er klar til at indtage en plads i byrådet, men i første omgang skal hun lige vælges på demokratisk vis 

af de fremmødte medlemmer til vort opstillingsmøde torsdag den 7. september kl. 18.00. Mødet er lagt 

lige forud for vort næste politiske laboratorium med emnet: Mennesker før økonomi og system kl. 19.00.  

Det hele foregår på Det gamle rådhus på Torvet i Varde, og vi håber på et stort fremmøde til begge dele.   

Du tilmelder dig i begivenheden på Facebook eller på nedenstående mail, så har vi kaffe, te og kage klar. 

Hvis du er forhindret i at deltage i PoLa’en og har interesse og viden om emnet, så kan du også bidrage 

med dine tanker og idéer på varde@alternativet.dk, på Facebook-siden eller i Facebook-gruppen. 

                                   Flere ved mere - og mange bække små, danner Vardes Å  😉 

Politisk Laboratorium (PoLa) er den mødeform, vi i 

Alternativet anvender til at udvikle politik ved at inddrage ALLE 

deltagernes viden og holdninger om et konkret emne. Onsdag 

den 23. august afholdt vi PoLa om emnet Klima, miljø og 

bæredygtig omstilling i Nr. Nebel, og selvom deltagerantallet 

var lille, var udbyttet stor og stemningen høj.  

Aftenen blev faciliteret med sikker og kærlig hånd af Gitte fra 

Skanderborg, og du kan læse meget mere om aftenens resultater HER.  

 

- fortsættes på side 2 … 
                                                                                                                                       

Varde Kommune 

https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/e/e3d1ccd078dabad3c29d5402dfa71ecf73482e73.pdf
https://www.facebook.com/events/1404824979572538/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
mailto:varde@alternativet.dk?subject=Spørgsmål%20til%20bestyrelsen
https://www.facebook.com/AlternativetVarde6800/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/964381226937713/?ref=bookmarks
https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/a/a562c3b045e8d6cbda72b9ad630a9aedc6d80245.pdf
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Kom og sæt din underskrift på Alternativets stillerliste på Varde Torv   

De næste uger bliver der fokus på lokalpolitik over hele landet, og på landsplan er Alternativet helt nye 

potentielle ’legekammerater’ i byrådene i de ca. 90 kommuner i Danmark, der allerede har en lokalkreds.  

Derfor vil Landssekretariatet promovere ”stillerlistedagen” som en fælles kampagne, der gør opmærksom 

på – og opfordrer til – at støtte din lokalkreds ved at skrive under på stillerlisten. 

Som nyt parti i Varde Kommune har vi altså brug for din ’autograf’ for at blive godkendt og komme med 

på stemmesedlen til det kommende Kommunalvalg i november. 

Vi står klar til at hilse på dig fredag den 22. september mellem kl. 15 og 17 på Varde Torv, og vi håber 

rigtig meget på, at du lige får tid til at lægge vejen forbi, sige hej og skrive under på stillerlisten.      

 

Måske har vi endda en lille overraskelse at byde på? 

 

Vær med fra starten, når valgperioden sættes i gang med et   

Kick-off arrangement den 20. september på Varde Bibliotek 
 

Demokrati På Vestjysk (DPV) er et samarbejde mellem alle partierne i Varde Kommune, og der er en lang 

række debatmøder og andre aktiviteter på vej i løbet af den kommende periode op til Kommunalvalget. 

Først og fremmest inviteres du til at deltage i kick-off arrangementet med oplæg af 

forskningschef Roger Buch. Læs mere om indhold og formål i linket herover, og husk tilmelding! 

 

- og HUSK: 
 

Vi vil i bestyrelsen være rigtig glade for at få et spørgsmål fra dig - og vi vil gøre vort allerbedste for at  

give dig et fyldestgørende svar efter det førstkommende bestyrelsesmøde.  

Næste gang er torsdag den 21. september, så fyr bare løs med dine nysgerrige og garanteret relevante 

spørgsmål til os på varde@alternativet.dk eller i Facebook-gruppen.      

Vi vil bare elske det! 

 

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Bestil din gratis 

billet her … 
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