
Kære tillidsvalgte i Alternativet

Vi står foran en ny politisk sæson. En sæson, 
der kommer til at byde på en lang række 
spændende udfordringer for Alternativet. 

Den sæson vil vi meget gerne starte sam-
men med jer. Derfor inviterer vi, lige inden 
Folketinget åbner, til åbningskonference på 
Christiansborg d. 30 september fra kl. 11-15. 

I løbet af dagen vil Rasmus Nordqvist, Jose-
phine Fock, Magnus Haslebo, Mikkel Kjær, 
Cristine Gliese og jeg, give et indblik ind i, 
hvad der rører sig indenfor hvert vores områ-
de, hvordan vores arbejde fungerer, og hvor-
for vi gør, som vi gør. 

Dermed får vi muligheden for at kigge hin-
anden i øjnene, og tale om politiske over-
vejelser, om livet på Christiansborg, og 
om den sæson vi sammen står overfor.  

Der kommer samtidig til at være rig mulig-
hed for at stille spørgsmål, diskutere indsats-
områder og prioriteringer, og møde hele det 
politiske sekretariat. 

Tanken er at gøre denne åbning til en fast 
tradition. Vi håber, I vil bakke op om arran-
gementet, så vi sammen kan åbne for året på 
Christiansborg.

PROGRAMMET ER SOM FØLGER 

10.00-10.50: 

11.00-11.10: 

11.10-12.00: 

12.00-12.30: 

12.30-13.00: 
13.00-13.30: 

13.30-13.45: 

13.45-14.00: 
14.00-14.30: 

14.30-15.00: 

15.00: 

Morgenkaffe og snak med 
MF´ere og medarbejdere
Velkomst v. Mikkel Nørskov 
Kjær
Det store politiske billede 
samt behovet for en ny øko-
nomisk tænkning og en venlig 
revolution v. Uffe 
Elbæk og Josephine Fock.
Dialog og kommentarer til 
oplæg
Frokost
Drejebog for det kommende 
år v. Mikkel Nørskov Kjær og 
Magnus Harald Haslebo
Dialog og kommentarer til 
oplæg
Pause
Borgen lige nu; valgrygter, for-
handlinger og uforudsigelige 
politiske scenarier v. Rasmus 
Nordqvist
Præsentation af Altivisten 
og tryk på start v. Oliver Riel, 
Toke Lotz og Niko Grünfeld
Afslutning



PRAKTISK INFO

Vi håber at se en hel del Alternativister på 
dagen, og få delt vores tanker, så vi kan ska-
be en god debat om den kommende politi-
ske sæson. 

Vi beder jer invitere Alternativister fra jeres 
kreds og/eller lokalforeninger med til arran-
gementet. I vurderer selv, hvem disse skal 
være.  Der er plads til 120 personer, og billet-
terne fordeles efter først til mølle princippet. 

I tilmelder alle samlet på mail til 
Andreas Smith fra Landssekretariatet på  
andreas.smith@alternativet.dk 
inden d. 21 september kl. 12.00. 

Spørgsmål og kontakt vedrørende arrange-
mentet: 

Mail: andreas.smith@alternativet.dk
Tlf: 6019 5718

Denne dag vil der desuden ske noget unikt. 
Noget vi glæder os meget til at opleve med 
jer; En verdenspremiere på vores nye, fanta-
stiske og spændende medie Altivisten.

I er samtidig inviteret til lanceringsfesten for 
Alternativisten om aftenen. Vi håber, I også 
kan være med her. 

Dagen kommer til at foregå på Christians-
borg i Landstingssalen, og arrangementet er 
gratis. 

Vi glæder os enormt meget til at se jer alle. 

Vi ses d. 30 september. 

På vegne af folketingsgruppen
Kærlige hilsner
Uffe Elbæk


