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Dansk Folkeparti i Glostrup.
Februar 2019.
Formanden har ordet.

SÅ ER DET NU.
Så nærmer folketingsvalget sig .
Vi har på mange områder allerede været i gang med forberedelserne og nu skal den
konkrete valgkamp i gang.
Vores kandidat i Glostrup er Pia Kjærsgaard som er spidskandidat I Københavns
Omegns storkreds og opstillet af Ballerup kredsen ( Ballerup/Glostrup).
Det er vi super stolte af og det forpligter til, at vi skal gøre vores allerbedste.
Pia Kjærsgaard deltager på DF Glostrups generalforsamlingen den 25. februar.
Her vil Pia fortælle om aktuelle politiske mærkesager og om valgkampen, og du
kan stille spørgsmål og få en snak.
Vi følger op med et medlemsmøde onsdag den 6. marts hvor vi snakker valgkamp,
politik og planlægning. Her kan der også inviteres sympatisører der ikke er medlem
af DF. Jo, flere vi er, jo stærkere er vi.
Vi vil derfor igennem året arrangere flere medlemsinddragende aktiviteter, både
medlems møder og sociale arrangementer.
Vi håber også at kunne gøre vores nyhedsbrev mere regelmæssigt og mere
informerende omkring vores lokalpolitik og aktiviteter her i Glostrup.
Nyhedsbrevet vil derfor fra nu og fremover ikke kun være rettet til medlemmer af
DF Glostrup, det vil også være rettet til vores vælgere og sympatisører.
Vi vil frem til Folketingsvalget og EU valget holde jer informeret ikke alene om
valgaktiviteterne i Glostrup men også om Dansk Folkepartis politik og valgkampagner på landplan.
Henning Christensen, formand.
Dansk Folkeparti Glostrup.
____________________________________________________________

Ordinær generalforsamling i Dansk Folkeparti i Glostrup
Mandag den 25. februar 2019, kl. 19:00.
Sted: Glostrup Gamle Præstegård / Byhistorisk Hus.
Hovedvejen 134, Glostrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne er sendt til alle medlemmer.

Gæst på generalforsamlingen.
PIA KJÆRSGAARD
Folketingets formand. Folketingsmedlem Kbh. Omegn, Ballerup kredsen (Glostrup/Ballerup).
Pia Kjærsgaard deltager i vores sammenkomst efter generalforsamlingen
og orienterer om den politiske situation og den kommende valgkamp
Vi glæder os til at se mange af vores medlemmer.

NYHEDSBREV

Dansk Folkeparti i Glostrup.
Februar 2019.

Medlemskab af Dansk Folkeparti.
Der er som bekendt sket store omvæltninger i det politiske landskab i Glostrup.
Med baggrund i den nye politiske situation, som jo er ændret markant hen over sommer
2018 er der behov for, at borgerne i Glostrup støtter op om Dansk Folkeparti så vi bl.a.
kan fastholde de varme hænder vi har fået tilført ældreområdet igennem de sidste 4 år.
Selvom vi i Dansk Folkeparti har fået flere nye medlemmer i 2018, hvilket vi er meget glade for,
kan vi sagtens bruge flere til, at bakke om arbejdet i Glostrup.
I Glostrup har du mulighed for, at få dine meninger frem da vi hver måned afholder mandags-møder
med en varighed på 2 timer på Rådhuset hvor vores 2 KB-medlemmer er til tilstede.
Møderne i 2019 er fastsat til 4. marts, 1. april, 6. maj, 3. juni, 2. september, 30. september,
4. november og 2. december.
Her bliver den politiske dagsorden gennemgået og her kan der spørges ind til emnerne, men du kan også
komme med forslag/ideer af enhver art. Kort sagt ordet er frit!
Så hvis du ikke allerede har deltaget i disse møder så skal der lyde en stor opfordring til, at møde op og
gøre din indflydelse gældende på det lokale politiske arbejde.
Er du ikke medlem, men har du fået lyst til, at deltage og støtte op om Dansk Folkeparti skal du blot ringe
til formanden Henning Christensen på tlf. nr. 4098 9329 og oplyse navn og adresse.
Et medlemskab koster kun kr. 150,- om året, eller 41 øre om dagen! Vel mødt.
Næstformand Peder Kähler – Dansk Folkeparti Glostrup

_______________________________________________________

Medlemsmøde i Dansk Folkeparti i Glostrup.
Onsdag den 6. marts 2019, kl. 19:00.
Sted: Glostrup Gamle Præstegård/Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134.

Frem mod Folketingsvalget og EU valget.
VALGKAMP I GLOSTRUP.
Så kom og vær med til at snakke valgkamp.
Vi har brug for alle gode kræfter.
Har du bekendte der vil gøre en indsats for DF i valgkampen er de meget velkomne til mødet.
______________________________________________________________

HUSK VORES MANDAGS MEDLEMSMØDER.
Vi mødes én gang om måneden hvor vi snakker aktuel kommunalpolitik og medlemsanliggender.
Vi mødes kl 17:00 ved indgangen til Rådhusets østfløj. Dørene låses umiddelbart efter. Kommer du senere
kan du kontakte os på telefon 2962 6619
Kommunen er vært med en øl eller vand.
Mandagsmøderne ligger på følgende datoer:
4. marts, 1.april, 6. maj, 3. juni,
Kom også gerne som tilhører på KB møderne der normalt er onsdag i den følgende ude.
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DF Glostrup bestyrelse

Formand
Henning Christensen.
hjohs.christensen@gmail.com
Tlf. 4098 9329

Næstformand
Peder Kähler.
kahler.ejby@gmail.com
Tlf. 4055 7502

Bestyrelsesmedlem.
Henrik Brøndberg.
henrik@broendberg.dk
Tlf. 3125 0816

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem.
Morten Skytte.
Jane Jacobsen.
ms190372@gmail.com
janejac3001@gmail.com
Tlf. 3116 1787
Tlf. 2889 7819
-----------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREVET
Vi hører gerne dine kommentarer og/eller forslag til indlæg.
Du kan sende det til næstformand Peder Kähler på e-mail: kahler.ejby@gmail.com
Send også gerne Nyhedsbrevet videre til interesserede.
DANSK FOLKEPARTI GLOSTRUP.
Tlf.: 4098 9329. Email: hjohs.christensen@gmail.com
www.danskfolkeparti.dk/glostrup Facebook: Dansk Folkeparti i Glostrup

