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Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

Tirsdag den 2. maj var der bestyrelsesmøde hos Carsten Sohl, og som sædvanligt blev der også tid til 

livlig snak og nye idéer til aktiviteter her i lokalkredsen. Vi introducerer hermed en ny medlemsfordel: 
 

Stil os et spørgsmål - og få svar 
I Folketinget har det længe været muligt for alle medlemmer 

af Alternativet at få stillet et spørgsmål direkte til landets 

statsminister i spørgetimen hver tirsdag. 

Den mulighed bringer vi ned på lokalplan og vi vil være helt 

vilde med at få et spørgsmål fra DIG - og vi vil i bestyrelsen 

gøre vort allerbedste for at give dig et fyldestgørende svar. 

 

Stil dit gode, interessante og relevante spørgsmål på varde@alternativet.dk eller i Facebook-gruppen. 

 

 

Tag med os til Landsmøde 2017 i Odense den 

27. og 28. maj  (Klik på linket, læs mere og tilmeld dig) 

Vil du møde op til 600 andre medlemmer af Alternativet og 

være med til at sætte rammen om vores bevægelse og 

parti? Så kom med på Alternativets landsmøde 2017. 

Du kan se frem til en weekend med masser af grøn glæde 

og hvis du er hurtig, er der også mulighed for samkørsel og 

billig overnatning i et lejet hus i nærheden af DOK500. 

Skriv til tina.blaabjerg@alternativet.dk eller ring 24641514 

 

Besøg fra hovedbestyrelsen mandag den 8. maj  (Klik på linket og læs mere) 

Vi har det næste åbne møde allerede på mandag, hvor du kan møde Tina Brixen fra 

Hovedbestyrelsen. Tina vil bl.a. fortælle om opgaverne og arbejdet i Hovedbestyrelsen, og hun 

er klar på at svare på en masse spørgsmål om hele organisationen. Se de aktuelle opgaver her 

Derudover er hun naturligvis interesseret i at høre, hvordan det går i Alternativet Varde og 

hvad vi eventuelt kan have brug for hjælp til … - helt lokalt! 

Mødet er for alle, så tag en ven eller veninde under armen - så byder vi på kaffe, te og en 

hyggelig aften.           

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Varde Kommune 

 

Kan i øvrigt varmt anbefale at 

deltage, jeg har været med 2 gange 

og det er virkelig en stor oplevelse. 

Ingen andre steder, mærker man så 

meget positiv energi fra så mange 

mennesker på én gang.  

Det er så fedt :-)             

                                              Citat: Tina 
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