DET ER NU
DER SKAL STEMMES
Det er nu Venstre har brug for al den opbakning vi kan få,
og det gælder i høj grad også i stemmeboksen.

BREVSTEMME I DAG
Hvis du vil brevstemme til valget til EU-parlamentet er det nu. I dag, torsdag den 23. maj, er sidste
dag, og du kan stemme i Borgerservice i åbningstiden, Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge, og
på bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje i den betjente åbningstid frem til kl. 16.00.
Støt gerne vores lokale EP-kandidat, Kim Valentin.
Du skal medbringe legitimation - sundhedskort, pas eller kørekort.
Du kan brevstemme til folketingsvalget samtidig, men for dette valg gælder, at der kan brevstemmes til og med lørdag den 1. juni på Borgerservice i åbningstiden, Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3,
Helsinge, og på bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje i den betjente åbningstid.
Lørdag den 25. maj kan du også brevstemme i Borgerservice på Rådhuset fra klokken 10.00 til
13.00. Lørdag den 1. juni holder Borgerservice åbent fra kl. 09.00 til kl. 16.00 for brevstemmeafgivning.

OG SÅ ER DET ELLERS PÅ SØNDAG
Vi opfordrer alle til at skifte sofaen ud med stemmeboksen på søndag til EP-Parlamentet. Det ser
lovende ud for Venstre, men det er nødvendigt, at vi stemmer for at få det gode resultat, og der er
mange gode kandidater at vælge imellem. Lokalt er det Kim Valentin.
Der kan stemmes kl. 09-20 på de sædvanlige 12 steder, men bemærk der er ændret valgsted i
Annisse og i Mårum/Kagerup. I Annisse er valgstedet den 26. maj Bjørnehøjskolen Blok C Storrum.
Thorsmosevej 18. I Mårum er valgstedet søndag den 26. maj Mårum Gl. skole, Tinghusevej 15-19,
Mårum.

Husk valgkortet
KAMPAGNEMEDLEMSSKAB
Hovedbestyrelsen i Venstre har vedtaget at indføre et kampagnemedlemskab under valgkampen
op til Folketingsvalget med en reduceret pris (kr. 300) for nyt medlemskab i kampagneperioden.
Derudover får det nye medlem tilsendt en bog om Venstres formand og deltager i lodtrækning om
et landsmødeophold for 2 personer i efteråret 2019 inkl. hele opholdet.
Kender du vort nye medlem så oplys, at man indmelder sig på venstre.dk/blivmedlem eller ved at
ringe på 4580 2233.
Godt Venstre valg

Bjarne Pedersen.
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