STATSMINISTEREN KOMMER TIL GRÆSTED
Nu på lørdag den 11. maj kommer Statsministeren til Græsted
kl. 13:00 – 14:00 for at hjælpe Anna Libak med at hænge et par
plakater op på torvet og for at hilse på medlemmerne i
Gribskov.
Vi opfordrer derfor alle til at møde op. Lad os vise opbakning til
den statsminister Danmark har brug for.
Som bekendt er der udskrevet folketingsvalg til Grundlovsdag
den 5. juni og valgkampen er allerede godt i gang – med
Venstre i førertrøjen, men der er jo stadig også valg til Europa
Parlamentet den 26. maj, så der al mulig grund til at bakke op
om vort parti.
Mød din Statsminister, mød vores folketingskandidat Anna Libak og mød de andre medlemmer af
foreningen – kom på torvet i Græsted på lørdag mellem kl. 13 og kl. 14.

GRUNDLOVSMØDE
Vi har annonceret det traditionelle grundlovsmøde, men det aflyses hermed p.g.a. folketingsvalget.
Vi vil senere afholde et andet møde. Nærmere følger om det.

HJÆP
Vi har stadig brug for hjælp til plakatopsætning, uddeling af materiale og hvervning af nye medlemmer.
Vil du give en hånd med ? – og hvis du ikke allerede har meldt dig – så kontakt venligst Claus B.
Nielsen på mail: cbn@dsr-as.dk eller tlf. 4021 1239 eller formanden, mail: bjarneped46@gmail.com
eller tlf. 2181 8454.

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 tlf. 4580 2233

Bjarne Pedersen.
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