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Alternativet Sjællands Storkreds 

  

Kære medlemmer af Alternativet  

i Sjællands Storkreds 

  

Endnu et bestyrelsesmøde er afholdt (4/11), og vi er ved at lære 

hinanden at kende, hvilke mærkesager vi hver især brænder for, 

samt ikke mindst hvilke politiske aktiviteter vi skal sætte i værk 

for at udbrede Alternativets værdier og politik. 

 

Vi har som tidligere udsendt fået en Facebook hjemmeside: 

www.facebook.com/groups/1423450931270824/ 

 

Samt en lokal side under Alternativets hjemmeside, som endnu har til gode at blive fyldt med 

aktuel information. 

alternativet.dk/sjaellands-storkreds/ 

 

Ud over Alternativets 1 års fødselsdag d. 27/11(☺!), som bliver markeret intenst på Alternativets 

hjemmeside står november måned i vælgererklæringernes tegn. Alle medlemmer opfordres til at 

indsamle underskrevne vælgererklæringer, så vi kan få de sidste i hus. 

 

Af de kommende aktiviteter skal nævnes: 

//// 16/11: Vælgererklæringsindsamling i Vordingborg hvor Rasmus Nordqvist vil samle ind. Vi 

mødes på stationen kl. 11:00. 

//// 18/11: Bestyrelsesmøde i Alternativet Sjællands Storkreds: kl. 19:00-22:00 på INSP! i 

Roskilde  (insp.dk/hvor). Bestyrelsesmøderne er åbne, og man er derfor velkommen. Men 

giv gerne besked til vores mailadresse nedenfor, - vi spiser sammen fra 19 – 19.30 

//// 20/11: Fejring af Alternativets 1-års dag med Sjællands storkreds’ spidskandidat Rasmus 

Nordqvist og Uffe Elbæk. Det fejres ved at afholde et informationsmøde kl. 19:30 på INSP! i 

Roskilde, hvor man kan komme og høre om tankerne bag Alternativet og diskutere 

relevante politiske emner. Se mere på vores Facebookside   

//// 22/11: Vælgererklæringsindsamlinger i Sorø og Roskilde, m Rasmus Nordqvist. Mere 

information kommer på hjemmesiden.   

////  2/12: Bestyrelsesmøde i Alternativet Sjællands Storkreds: i Sorø (Nærmere tid og sted 

kommer senere)  

Igen skal vi opfordre alle medlemmer til at bidrage med gode ideer, deltage i de mange 

spændende debatter samt selvfølgelig at være med til at skaffe de resterende vælgererklæringer til 

vores fælles parti, Alternativet. 

 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds kan kontaktes på: 
storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

 

Fortsat Go’vember! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds. 


