Udkast til nyhedsbrev

Folkebevægelsen mod EU, Esbjerg komiteen

Nyhedsbrev:
På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse, bestående af:
Formand Carlo Hermansen 20101596
Sekretær John Littau 20201074
Valgkamp leder Preben Kristensen 24202740
Kasserer Tove Andersen 20289691
Hjemmeside/facebook Bjarne Dastrup 20676558
Vi vil gerne takke den afgående bestyrelse for det kæmpe arbejde i har ydet. Vi vil efter bedste evne bringe
stafetten videre.
I kan altid holde jer opdaterede på hjemmesiden: www.udafeu.dk/
Facebook: www.facebook.com/EsbjergKomiteen/

Loppemarked: Der afholdes det traditionelle loppemarked den 20. og 21. april hos Hans Hansen,
Storegade 40, Esbjerg. Har du tid, vil vi gerne have hjælp de to dage. Et par timer vil være til stor hjælp.
Pengene der kommer i kassen falder på et tørt sted. I valgkampen kommer vi til at bruge masser af penge.

Den 1. maj er vi selvfølgelig i Gryden. I år stiller vi telt op. Der bliver selvfølgelig plads til andre fra
Byparkgruppen. På dagen kan vi godt bruge nogle hænder. Vi stiller op kl. 08.00, så I får tid til at deltage i
de andre arrangementer i løbet af dagen. Når demonstrationen ankommer til Gryden, vil vi gerne have
hjælp til at passe teltet. Vi sælger kaffe og kage. Det vil være dejligt, hvis der nogle der melder sig som
kagebagere. Der vil være valgmaterialer til uddeling. Vores taler bliver Ole Nors, 3F-Ålborg, nummer 3 på
liste N. Dagen efter den 2. maj må i gerne møde op i Gryden, for at hjælpe med oprydningen. Det plejer at
tage under en time.

Valgkamp: Vi har flere ting på beddingen, men vi vil ikke slå større brød op end vi kan bage.
Bestyrelsen vil ringe rundt til medlemmerne, for at høre hvad I kan hjælpe med. Det er alt fra deltagelse i
valgmøder, husstandsomdeling, gade aktiviteter, opsætning af plakater.

Knud Lave vil komme til vores område lørdag den 27. april. Det er planen at starte i Bramming kl. 11.00,
derefter til Ribe og slutte i Esbjerg.
Folkebevægelsens valgbus kommer også til Esbjergområdet, vi kender ikke datoerne endnu.
Ole Nors vil være i Esbjerg/Varde/Ribe området 2. maj. Om eftermiddagen den 2. maj har vi planlagt at
være i Varde
Vi vil se om vi kan stable nogle valgmøder op. Måske sammen med nogle andre partier.
Der skal hænges valgplakater op, der er bestilt 100 stk .
Vi har bestilt 2000 flyers om Finanspagten og 5000 valgaviser (foreløbig)

Efter valget:
Grundlovsdag: Vi har endnu ikke besluttet os for at holde grundlovsdag. Det kommer helt an på hvor
mange kræfter vi har oven på valgkampen.
På bestyrelsens vegne
Carlo Hermansen

