
   

Kan det bære ? - 
invitation til 
talkshow  og 81 års 
fødselsdag 
med Jytte Abildstrøm 
og Lars Mygind 
  

   
Nyhedsbrev fra Sjællands Storkreds 
 
  

  

Kære Niels Poul Dreyer 

I dette nyhedsbrev finder du: 
 
1) Indkaldelse til politisk lørdagsmøde lørdag d. 21. marts 10-17 i Sorø, hvor du kan møde og udfordre 
folketingskandidaterne, og være med til at diskutere vores politik, så vi alle bliver bedre forberedt til valgkampen. 

2) Indkaldelse til Åbent bestyrelsesmøde mandag den 23. marts kl 18-22 i Roskilde. Om bl.andet etablering af 
lokalforeninger og valgkamp. Send mail, hvis du vil spise med. 

3) Invitation til Talkshowet "Kan det bære" onsdag den 25. marts kl 19.30 - 21.30 i Roskilde 

4) Information/beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 9. marts 

5) Nyt om etablering af lokalforeninger i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds. 

 

Vi holder: 
Politisk lørdagsmøde den 21. marts kl 10-17 
Sted: hos Armin Vauk, Elmevej 1,4180 Sorø (29259236) 

Dagsorden: 

10:00-10:20 Velkomst, introduktion til dagen og kort præsentationsrunde. 

10:20-12:00 Mini Talkshow med folketingskandidater - Rasmus stiller de kritiske spørgsmål 

12:00-13:00 Frokost 

13:00-15:00 

Små politiske laboratorier. 

Gruppediskussioner af 30-60 min varighed med hver af kandidaterne (Henrik går 12.30) om politiske emner som de 
hver især brænder for. 

Man må GERNE ”shoppe rundt” mellem de forskellige grupper! 

Som inspiration kan man med fordel læse op på partiprogrammet samt de vedlagte forslag der behandles på 
politisk forum den 22. marts. 

15:00-15:20 Pause – m. kaffe, kage  og lidt frisk luft   

15:10-17:00 Små politiske laboratorier - fortsat 

Tid og Sted 
25. Marts i Roskilde 
 
Kan det bære ? 
Bæredygtigt Talkshow med Jytte 
Abildstrøm og Lars Mygind, i 
anledning af Jytte´s 81 års 

fødselsdag. 
Gæster på scenen bliver bl.a. 
Flemming Abrahamsen, autodidakt 
økologisk arkitekt i 40 år. En kærlig 
frontkæmper for bæredygtigt byggeri, 
samt en person fra Kiselgårdens 
gartneri. De har skabt et biodynamisk 
gartneri, der leverer biodynamiske 
grøntsager og krydderurter til de 
største Københavnske restauranter. Og 
de leverer fx. også til Sankt Hans Have 
og RØFF  Roskilde Økologiske 
Fødevarefælleskab 
Dato: 25. marts 2015 
Tid: 19.30 - 21.30 
Sted: INSP, Folkerummet 
Køgevej 4-6, 4000 Roskilde 
Hvor: www.insp.dk/hvor 
Billetter: 
Der kommer særskilt mail med link til billetkøb via 
biletto. 
Overskud går til Alternativets valgkamp. 

  

Har du husket at betale kontingent ?  Spar os 
for at ringe - betal 
straks:  http://alternativet.dk/forny-dit-
medlemsskab/ 

 
   

http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=90&qid=6930
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=93&qid=6930
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=94&qid=6930
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=94&qid=6930
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=90&qid=6930


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi holder: 
Åbent bestyrelsesmøde mandag den 23. marts kl 18-22 
Sted: INSP, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde 
Dagsorden: Kan blive opdateret 

0) Præsentationsrunde 
Gæster: Mai fra hovedbestyrelsen 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde -udsendt på mail 
 
4) Henvendelse fra Torben Mariager om tid og sted for Alternativets årsmøde - Torben deltager 
- mødet er tænkt afholdt den onsdag den 10 juni inden folkemødet, i Allinge. Det forhindrer mange i at deltage. 
Hvad gør vi ved det ? 
 
5) Beretning fra Politisk forum d. 22.3.2015 i Odense. 
Armin Vauk og Henrik Bundgaard deltager for Sjællands Storkreds 
- forslag der behandles er vedlagt. Alle input er velkomne på mail til storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

6) Planlægning af Talkshow d. 25.3 
Kort orientering om afviklingen, og fordeling af opgaver 

7) Etablering af lokalforeninger i opstillingskredse/kommuner inden valget 
Vi vokser meget hurtigt i øjeblikket - vi har nu 60 % flere medlemmer i storkredsen i.f.h. til 1. januar ! 
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at opstarte lokalforeninger i alle opstillingskredse så hurtigt som muligt: 
a) Status fra nye lokalforeninger i 
Vordingborg (Gaba) 
Næstved (Carsten) 
b) Status på Roskilde (Jeppe) 
c) Plan for opstart i øvrige 9 af de 12 opstillingskredse: Primært skal vi have afklaret hvem der er lokale 
kontaktpersoner/opstartere i hver af de nye kreds, sammen med storkredsbestyrelsens repræsentant. 
Definere opstartsopgaven: 
- først kaffemøde i kredsen- hvem indkalder ? 
- Stiftende generalforsamlig med standardvedtægter - finde potentielle bestyrelseskandidater ? 

8) Planlægning af valgkamp (se bl.a. input i referat fra årsmøde) 
- Overordnet strategi - gennemgang af planen 
- Lokal strategi og aktiviteter i storkredsen - ideer efterlyses ? 
- Konkrete aktiviteter der skal gennemføres af de 12 nye lokalforeninger i de enkelte opstillingskredse 
- Valgplakater: Forslag: Ca. 200 pr opstillingskreds ved centrale indkøbssteder, trafikknudepunkter, 
uddannelsessteder og afstemningssteder. I alt ca 12 * 200 = 2400 plakater. Det er hårdt arbejde om kap med de 
øvrige partier. 
 
Økonomi og budget for lokal valgkamp 
Valgplakater: 2400 *25 kr = 60.000 kr 
IDE -Vi bryder med den traditionelle personfikserede valgplakat og laver en  fælles plakat med gruppebillede af 
glade kandidater og medlemmer (Kvinder og mænd - unge og gamle - børn -mangfoldighed) Vi signalerer 
fællesskab frem for individ. Hvid stribe nederst med plads til lokal møde tid og sted for politisk laboratorium. (som 
når cirkus kommer til byen) Altså samme plakat på hele Sjælland. 
Alternativet Sjælland - flere ved mere !  x ved Å 
Lokale politiske laboratorier:  
- involvering og medlemsrekruttering 
1 pr opstillingskreds: 12*1000 kr = 12.000 kr 
Kørselsudgifter(refusion brændstof):  8000 kr 
Fb kampagner for politiske laboratorier: 12*1000 kr = 12.000 kr 

Valgfolder - A4 foldet, tryk på begge sider 
30.000 exemplarer = 30.000 kr - Genoptryk ved behov 
Med kontonummer: Støt vores valgkamp Konto ... 
Kontaktoplysninger m.m. Jo flere penge vi får ind jo mere intensiv kampagne på sociale medier. 
 
Samlet budget 150.000 kr ca ! 
Forslag til valgbidrag pr medlem: 1000 kr i snit 
"Betal efter evne - mindre er ok, mere er bare dejligt" 
 
-Indsamling/funding 
- Andel af kontingentmidler 
- Oprettelse af foreningskonto/tegningsregler 
Nedsættelse af valgkampteam / evt. flere teams 
- Teamledelse 
- Frivillige 
Oprettelse af sekretariat for valgkamp m.m. 

9) Evt: Hvis vi kan nå det. 
a) Ide om socialt familie arr. på Onsevig Camping med hygge og politik 
 
Nyttige links: 
Sjællands Storkreds på FB 

Sjællands Storkreds på Alternativets hjemmeside  

Kærlig hilsen 
Bestyrelsen Storkreds Sjælland, Alternativet 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Alternativet%20Sj%C3%A6llands%20Storkreds%20-%20medlems%20mail
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=91&qid=6930
http://alternativet.dk/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=92&qid=6930


storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

 

Resume fra storkreds bestyrelsesmøde 9.marts 
 
Dirigent: Jeppe 
Referent: Katja 

I forbindelse med gennemgang af referat fra årsmødet blev fokus sat på proceduren for valg af 
folketingskandidater. Der skal være en klar procedure for valget af kandidater på det ekstraordinære årsmøde. 

Konstituering af bestyrelsen: 

Henrik Bundgaard - forperson 

Katja Parlo - næstforperson 

Carsten E. Andersen - kasserer 

Armin  Vauk - menigt medlem 

Niels Dreyer- mening medlem 

Gaba Lennart Engqvist og Jeppe Johansen - suppleanter 

Valg af deltagere til politisk forum d. 22.3.15 

Henrik og Armin 

Planlægning af talkshow  med Jytte Abildstrøm og Lars Mygind 

Se andetsteds i nyhedsbrev 

Oprettelse af lokalkredse samt punktet medlemshåndtering 

Vi besluttede at sætte gang i oprettelse af lokalforeninger i Storkredsen, således, at der til en start oprettes en 
lokalforening pr. opstillingskreds. På sigt kan de så splittes op hvis opstillingskredsen består af flere 
kommuner.  Der valgtes en lokalkredsansvarlig i bestyrelsen for hver opstillingskreds i storkredsen. Der er bred 
enighed omkring, at oprettelsen af lokalkredse er essentiel. Det blev besluttet, at organiseringen bliver som 
foreslået. 

Forslag om at der udarbejdes et sæt standard vedtægter for lokalkredsene. Carsten har udarbejdet et forslag til 
vedtægter. 

Kandidatliste: 

Fremover er det ønskeligt, at kandidaterne deltager på kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tager kontakt til 
Katrine fra KBH. storkreds for at hente inspiration til, hvordan vi bedst tager hånd om vores kandidater som 
enkeltperson og som team. 

  

Forslag om ny form på bestyrelsesmøder og politiske lørdage: 

Det vedtages, at der afholdes politisk lørdagsmøde d. 21.3.15 kl. 10.00 hos Armin, Elmevej 1, Sorø.  Dette møde 
sættes af til kandidatmøde. Den kredsansvarlige fra bestyrelsen tager kontakt til kandidaten fra deres kreds, 
Rasmus udarbejder et skriv til kandidaterne, hvor der beskrives, hvad formen på mødet er. Dette sendes ud 
onsdag. Rasmus er interviewer på mødet. 

Henrik udsender nyhedsbrev i denne uge med invitation til mødet. Jeppe udarbejder dagsorden og program til 
dagen, dette sendes til Henrik, så det kan nå med i nyhedsbrevet. 

D. 18.4.15 afholdes endnu en politisk lørdag med fokus på politisk træning, introduktion til Alternativets politik. 
Mødet er åbent for alle. Sted ikke kendt pt., Henrik undersøger muligheden på INSP! 

Roadshow udskydes indtil lokalforeningerne er startet op. 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk?subject=Alternativet%20Sj%C3%A6llands%20Storkreds%20-%20medlems%20mail


Funding og økonomi: 

Forslag om fundingfest, fokus på sundhed, mad, aktiviteter. Maria og Shayne udarbejder et oplæg til næste møde 
d. 23.3.15 

Forslag om funding over nettet. Hovedbestyrelsen har allerede indsamlet 100.000 kr. på denne vis. 

Support.alternativet.dk er linket til hovedbestyrelsens fundingsite 

Hvordan planlægger vi funding i kredsregi? Shayne/Henrik/Maria er tovholdere på at få udarbejdet et forsalg vedr. 
lokal funding til næste bestyrelsesmøde. Rasmus er sparringspartner i forhold til den nationale platform. Trine 
Hindø er fundingkoordinator i hovedbestyrelsen. 

Politisk diskussion: 

Armin fortalte om processen bag hans forslag vedr. flygtningepolitik. Der har været diskussion på FB. Forslaget 
endte med ikke at blive sendt ind til politisk forum. 

Forslag om at der arrangeres et politisk forum 

Intern kontakt 

Mails til aktive omkring bestyrelsen sendes fremover til storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

Punktet omkring familiemøde på Onsevig Camping udskydes til næste møde. 

  

  
 
  

Klik her for at afmelde nyhedsbrevet fra Storkreds Sjælland. 
 
Sendt på vegne af: 
Alternativet Sjællands Storkreds, 
Under Elmene 9 
2300 København S 
Denmark 
 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk
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Kære Niels Poul Dreyer

I dette nyhedsbrev finder du:

1) Indkaldelse til politisk lørdagsmøde lørdag d. 21. marts 10-17 i Sorø, hvor du kan møde og udfordre folketingskandidaterne, og være med til at diskutere vores politik, så vi alle bliver bedre forberedt til valgkampen.


2) Indkaldelse til Åbent bestyrelsesmøde mandag den 23. marts kl 18-22 i Roskilde. Om bl.andet etablering af lokalforeninger og valgkamp. Send mail, hvis du vil spise med.


3) Invitation til Talkshowet "Kan det bære" onsdag den 25. marts kl 19.30 - 21.30 i Roskilde


4) Information/beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 9. marts


5) Nyt om etablering af lokalforeninger i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds.





Vi holder:
Politisk lørdagsmøde den 21. marts kl 10-17
Sted: hos Armin Vauk, Elmevej 1,4180 Sorø (29259236)


Dagsorden:

10:00-10:20 Velkomst, introduktion til dagen og kort præsentationsrunde.


10:20-12:00 Mini Talkshow med folketingskandidater - Rasmus stiller de kritiske spørgsmål


12:00-13:00 Frokost


13:00-15:00

Små politiske laboratorier.


Gruppediskussioner af 30-60 min varighed med hver af kandidaterne (Henrik går 12.30) om politiske emner som de hver især brænder for.


Man må GERNE ”shoppe rundt” mellem de forskellige grupper!


Som inspiration kan man med fordel læse op på partiprogrammet samt de vedlagte forslag der behandles på politisk forum den 22. marts.


15:00-15:20 Pause – m. kaffe, kage  og lidt frisk luft  


15:10-17:00 Små politiske laboratorier - fortsat


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Vi holder:
Åbent bestyrelsesmøde mandag den 23. marts kl 18-22
Sted: INSP, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde
Dagsorden: Kan blive opdateret

0) Præsentationsrunde
Gæster: Mai fra hovedbestyrelsen
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af referat fra sidste møde -udsendt på mail

4) Henvendelse fra Torben Mariager om tid og sted for Alternativets årsmøde - Torben deltager
- mødet er tænkt afholdt den onsdag den 10 juni inden folkemødet, i Allinge. Det forhindrer mange i at deltage. Hvad gør vi ved det ?

5) Beretning fra Politisk forum d. 22.3.2015 i Odense.
Armin Vauk og Henrik Bundgaard deltager for Sjællands Storkreds
- forslag der behandles er vedlagt. Alle input er velkomne på mail til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

6) Planlægning af Talkshow d. 25.3
Kort orientering om afviklingen, og fordeling af opgaver


7) Etablering af lokalforeninger i opstillingskredse/kommuner inden valget
Vi vokser meget hurtigt i øjeblikket - vi har nu 60 % flere medlemmer i storkredsen i.f.h. til 1. januar !
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at opstarte lokalforeninger i alle opstillingskredse så hurtigt som muligt:
a) Status fra nye lokalforeninger i
Vordingborg (Gaba)
Næstved (Carsten)
b) Status på Roskilde (Jeppe)
c) Plan for opstart i øvrige 9 af de 12 opstillingskredse: Primært skal vi have afklaret hvem der er lokale kontaktpersoner/opstartere i hver af de nye kreds, sammen med storkredsbestyrelsens repræsentant.
Definere opstartsopgaven:
- først kaffemøde i kredsen- hvem indkalder ?
- Stiftende generalforsamlig med standardvedtægter - finde potentielle bestyrelseskandidater ?


8) Planlægning af valgkamp (se bl.a. input i referat fra årsmøde)
- Overordnet strategi - gennemgang af planen
- Lokal strategi og aktiviteter i storkredsen - ideer efterlyses ?
- Konkrete aktiviteter der skal gennemføres af de 12 nye lokalforeninger i de enkelte opstillingskredse
- Valgplakater: Forslag: Ca. 200 pr opstillingskreds ved centrale indkøbssteder, trafikknudepunkter, uddannelsessteder og afstemningssteder. I alt ca 12 * 200 = 2400 plakater. Det er hårdt arbejde om kap med de øvrige partier.

Økonomi og budget for lokal valgkamp
Valgplakater: 2400 *25 kr = 60.000 kr
IDE -Vi bryder med den traditionelle personfikserede valgplakat og laver en  fælles plakat med gruppebillede af glade kandidater og medlemmer (Kvinder og mænd - unge og gamle - børn -mangfoldighed) Vi signalerer fællesskab frem for individ. Hvid stribe nederst med plads til lokal møde tid og sted for politisk laboratorium. (som når cirkus kommer til byen) Altså samme plakat på hele Sjælland.
Alternativet Sjælland - flere ved mere !  x ved Å
Lokale politiske laboratorier: 
- involvering og medlemsrekruttering
1 pr opstillingskreds: 12*1000 kr = 12.000 kr
Kørselsudgifter(refusion brændstof):  8000 kr
Fb kampagner for politiske laboratorier: 12*1000 kr = 12.000 kr


Valgfolder - A4 foldet, tryk på begge sider
30.000 exemplarer = 30.000 kr - Genoptryk ved behov
Med kontonummer: Støt vores valgkamp Konto ...
Kontaktoplysninger m.m. Jo flere penge vi får ind jo mere intensiv kampagne på sociale medier.

Samlet budget 150.000 kr ca !
Forslag til valgbidrag pr medlem: 1000 kr i snit
"Betal efter evne - mindre er ok, mere er bare dejligt"

-Indsamling/funding
- Andel af kontingentmidler
- Oprettelse af foreningskonto/tegningsregler
Nedsættelse af valgkampteam / evt. flere teams
- Teamledelse
- Frivillige
Oprettelse af sekretariat for valgkamp m.m.


9) Evt: Hvis vi kan nå det.
a) Ide om socialt familie arr. på Onsevig Camping med hygge og politik

Nyttige links:
Sjællands Storkreds på FB

Sjællands Storkreds på Alternativets hjemmeside 


Kærlig hilsen
Bestyrelsen Storkreds Sjælland, Alternativet
storkreds.sjaelland@alternativet.dk




Resume fra storkreds bestyrelsesmøde 9.marts

Dirigent: Jeppe
Referent: Katja


I forbindelse med gennemgang af referat fra årsmødet blev fokus sat på proceduren for valg af folketingskandidater. Der skal være en klar procedure for valget af kandidater på det ekstraordinære årsmøde.


Konstituering af bestyrelsen:

Henrik Bundgaard - forperson


Katja Parlo - næstforperson


Carsten E. Andersen - kasserer


Armin  Vauk - menigt medlem


Niels Dreyer- mening medlem


Gaba Lennart Engqvist og Jeppe Johansen - suppleanter


Valg af deltagere til politisk forum d. 22.3.15

Henrik og Armin


Planlægning af talkshow  med Jytte Abildstrøm og Lars Mygind

Se andetsteds i nyhedsbrev


Oprettelse af lokalkredse samt punktet medlemshåndtering

Vi besluttede at sætte gang i oprettelse af lokalforeninger i Storkredsen, således, at der til en start oprettes en lokalforening pr. opstillingskreds. På sigt kan de så splittes op hvis opstillingskredsen består af flere kommuner.  Der valgtes en lokalkredsansvarlig i bestyrelsen for hver opstillingskreds i storkredsen. Der er bred enighed omkring, at oprettelsen af lokalkredse er essentiel. Det blev besluttet, at organiseringen bliver som foreslået.


Forslag om at der udarbejdes et sæt standard vedtægter for lokalkredsene. Carsten har udarbejdet et forslag til vedtægter.


Kandidatliste:

Fremover er det ønskeligt, at kandidaterne deltager på kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tager kontakt til Katrine fra KBH. storkreds for at hente inspiration til, hvordan vi bedst tager hånd om vores kandidater som enkeltperson og som team.


 


Forslag om ny form på bestyrelsesmøder og politiske lørdage:

Det vedtages, at der afholdes politisk lørdagsmøde d. 21.3.15 kl. 10.00 hos Armin, Elmevej 1, Sorø.  Dette møde sættes af til kandidatmøde. Den kredsansvarlige fra bestyrelsen tager kontakt til kandidaten fra deres kreds, Rasmus udarbejder et skriv til kandidaterne, hvor der beskrives, hvad formen på mødet er. Dette sendes ud onsdag. Rasmus er interviewer på mødet.


Henrik udsender nyhedsbrev i denne uge med invitation til mødet. Jeppe udarbejder dagsorden og program til dagen, dette sendes til Henrik, så det kan nå med i nyhedsbrevet.


D. 18.4.15 afholdes endnu en politisk lørdag med fokus på politisk træning, introduktion til Alternativets politik. Mødet er åbent for alle. Sted ikke kendt pt., Henrik undersøger muligheden på INSP!


Roadshow udskydes indtil lokalforeningerne er startet op.


Funding og økonomi:

Forslag om fundingfest, fokus på sundhed, mad, aktiviteter. Maria og Shayne udarbejder et oplæg til næste møde d. 23.3.15


Forslag om funding over nettet. Hovedbestyrelsen har allerede indsamlet 100.000 kr. på denne vis.


Support.alternativet.dk er linket til hovedbestyrelsens fundingsite


Hvordan planlægger vi funding i kredsregi? Shayne/Henrik/Maria er tovholdere på at få udarbejdet et forsalg vedr. lokal funding til næste bestyrelsesmøde. Rasmus er sparringspartner i forhold til den nationale platform. Trine Hindø er fundingkoordinator i hovedbestyrelsen.


Politisk diskussion:

Armin fortalte om processen bag hans forslag vedr. flygtningepolitik. Der har været diskussion på FB. Forslaget endte med ikke at blive sendt ind til politisk forum.


Forslag om at der arrangeres et politisk forum


Intern kontakt


Mails til aktive omkring bestyrelsen sendes fremover til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Punktet omkring familiemøde på Onsevig Camping udskydes til næste møde.


 


 




		Tid og Sted

25. Marts i Roskilde

Kan det bære ?
Bæredygtigt Talkshow med Jytte Abildstrøm og Lars Mygind, i anledning af Jytte´s 81 års fødselsdag.
Gæster på scenen bliver bl.a.
Flemming Abrahamsen, autodidakt økologisk arkitekt i 40 år. En kærlig frontkæmper for bæredygtigt byggeri, samt en person fra Kiselgårdens gartneri. De har skabt et biodynamisk gartneri, der leverer biodynamiske grøntsager og krydderurter til de største Københavnske restauranter. Og de leverer fx. også til Sankt Hans Have og RØFF  Roskilde Økologiske Fødevarefælleskab

Dato: 25. marts 2015
Tid: 19.30 - 21.30
Sted: INSP, Folkerummet
Køgevej 4-6, 4000 Roskilde
Hvor: www.insp.dk/hvor
Billetter:
Der kommer særskilt mail med link til billetkøb via biletto.
Overskud går til Alternativets valgkamp.


 


Har du husket at betale kontingent ?  Spar os for at ringe - betal straks:  http://alternativet.dk/forny-dit-medlemsskab/


 






		

		



		


Klik her for at afmelde nyhedsbrevet fra Storkreds Sjælland.

Sendt på vegne af:
Alternativet Sjællands Storkreds,


Under Elmene 9
2300 København S
Denmark







