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Kære medlemmer af Alternativet  

i Sjællands Storkreds 

  

Alternativet er blevet 1 år! Og det er blevet fejret overalt i landet 

samt på Alternativets hjemmeside. Desuden er der siden sidst 

foregået masser af gode aktiviteter i vores Storkreds. Bl.a:  

16/11 - Indsamling i Vordingborg 

20/11 - Alternativets fødselsdagsarrangement for Sjællands Storkreds i Roskilde 

22/11 – Indsamling på gaden i Sorø og Roskilde 

6/12 – Indsamling på gaden i Slagelse 

Vi fornemmer at Alternativet bliver mere og mere synlig både på gaden og i medierne – og det er 

fantastisk. Hermed en opfordring til at fortsætte med at udbrede kendskabet til Alternativet og 

vores politik samt de vigtige værdier vi står for. 

Indsamling af vælgererklæringer går fremad, men vi kan sagtens bruge flere. I kan følge status 

inde på Alternativets hjemmeside.   

 

Nu til de kommende aktiviteter: 

Storkreds Sjælland skal være vært for det næste Politiske Forum, som finder sted d. 10.-11- 

januar, 2015 i Roskilde på INSP! Politisk Forum er beskrevet i Vedtægterne, men er kort fortalt et 

forum hvor Storkredsbestyrelserne, hovedbestyrelsen samt Spidskandidaterne mødes og 

diskuterer Alternativets politik.  

Da vi skal være værter for arrangementet i Roskilde, vil vi meget gerne høre fra medlemmer i 

Sjællands Storkreds som har tid og lyst til at give en hånd med det praktiske. Det drejer sig bl.a. 

om køkkentjanser som madlavning og opvask samt generel forberedelse og oprydning. Hvis I er 

interesserede må I meget gerne melde tilbage til Katja (katjaparlo@gmail.com) eller Henrik 

(henrik@bundgaard-it.dk) fra bestyrelsen. 

 

Desuden er der planlagt følgende indsamlingsdatoer: 

 Nykøbing Falster d. 13. formiddag.  

 Holbæk d. 3. jan. Formiddag   

 Næstved d. 17. jan. Formiddag   

 Køge d. 24. jan. Formiddag  

Desuden er der også planlagt at samle ind i forskellige økologiske/andelslandsbyer, Temadag i 

Sorø, til markeder, på torve, på RUC samt andre steder hvor mange gode mennesker samles. 

Hermed en opfordring til at møde op og komme med ud og samle ind, få en snak med Rasmus og 

andre fra bestyrelsen (oplev vores fantastiske Alterna-mobil!) samt selvfølgelig en masse glade 

borgere. 

Check Facebook og hjemmeside for mere detaljeret tid og sted. 

Og så kan man jo også skrive under digitalt: https://underskriv.alternativet.dk/ 

Samt uploade sin godkendte vælgererklæring: https://alternativet.dk/secure/ 
Del gerne link’sne med dem I kender. 

 

Næste åbne bestyrelsesmøde bliver 16/12 i Roskilde. 
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Endelig skal vi endnu engang opfordre alle vores medlemmer til 

at bidrage til debatten og med gode ideer på vores Facebook 

side: 

 www.facebook.com/groups/1423450931270824/ 

 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds kan kontaktes på: 

storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

 

Fortsat god december og glædelig jul. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds. 
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