
 

Vær med til et spændende, politisk efterår! 
Efter en dejlig varm sommer kommer et politisk hot efterår! I dette nyhedsbrev fortæller vi om de mange 

spændende aktiviteter, vi sætter i gang i SF-Gladsaxe. Som altid er du meget velkommen til at deltage. 

Medlemsmøde om opstilling af folketingskandidat den 13. september: 
Selvom der sandsynligvis er lang tid til det næste folketingsvalg, skal vi have vores folketingskandidat på 

plads. Første skridt er at få fastlagt, hvilken opstillings- og anmeldelsesform. Dette sker på et 

medlemsmøde søndag den 13. september fra 15.00 til 16.00 på Telefonfabrikken i undervisningslokale 1.  

Medlemsmødet er en rigtig god lejlighed til at få indblik i de første skridt i den lange proces, der i sidste 

ende er afgørende for, hvilke kandidater der hænger på plakaterne til folketingsvalget.  

Opstillingsmøde med opstilling af kandidater til kommunalvalget 2021 den 11. november: 
Mens et folketingsvalg nok er langt ude i fremtiden, så er kommunalvalget lige om hjørnet! SF-Gladsaxe 

satser på, at vi ved kommende valg får valgt tre politikere ind – vi var meget, meget tæt på sidste gang! Så 

vi skal have rigtig mange og rigtig stærke kandidater og vi tænker, at det lige er noget for dig!  

Hvis du ikke selv har en byrådspolitikker i maven, så er mødet den 11. november muligheden for at møde 

dem, der stiller op og høre om deres politiske mærkesager. Mødet starter kl. 19.00 på Gladsaxe 

Hovedbibliotek, mødelokale 2. Mere om mødet i de kommende nyhedsbreve. 

Læserbreve, annonceslogans & So-Me: 
SF-Gladsaxe har en stærk ambition om at være helt fremme i mediebilledet i den kommunale valgkamp. 

Det gælder både i Gladsaxe Bladet, hvor vi skal have vores budskaber frem gennem læserbreve om SF 

mærkesager og gennem slagkraftige annonceslogans. Så hermed en stærk opfordring til enten selv at skrive 

eller henvende dig til mig eller vores byrådspolitikkere med ideer og vigtige sager.  

De sociale medier bliver omdrejningspunktet for den løbende, politiske debat op til kommunalvalget. Så 

hvis du ikke allerede er medlem af vores facebookside, så bliv det nu! 

https://www.facebook.com/sfgladsaxe/ 

Budgetforhandlingerne er i gang. Onlinedebat 25. august: 
Som du nok har set i Gladsaxe Bladet skød Gladsaxes borgmester Trine Græse den kommunale valgkamp i 

gang, med mange gode forslag som SF-Gladsaxe kan støtte op om. 

Samtidig inviterede borgmesteren til onlinedebat på facebook på tirsdag den 25. august kl. 19.00, hvor SF-

Gladsaxes byrådspolitikkere selvfølgelig også vil få taletid. Så kom og vær med til at bakke op, så vi får en 

stærk start på budgetforhandlingerne: facebook.com/gladsaxekommune. 

SF’s lederuddannelse: 
Har du lyst til at lære det politiske håndværk fra bunden og samtidig få et stærk netværk med andre SF’ere, 

så er SF’s lederuddannelse noget for dig!.  

 

 

Nyhedsbrev august 2020 

https://www.facebook.com/sfgladsaxe/


Lederuddannelsen strækker sig over tre weekender og er gratis at deltage i. Den foregår: 

• 19.-20. september: Lederskab og projektledelse i Kolding 

• 24.-25. oktober: Kampagne og strategi i Korsør 

• 28.-29. november: Kommunikation og presse i Kolding 

Kontakt mig hurtigst muligt, hvis du er interesseret. 

Vær aktiv gennem SF-grupper: 
En anden og meget givtig måde at deltage i den politiske debat på, er ved at melde sig til en af SF’s mange 

debatgrupper. Her har du mulighed for at debattere med andre politisk aktive og også mange af vores 

politikere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 

 

Jeg håber, at du finder nogen af de mange tilbud, der er i dette nyhedsbrev spændende og glæder mig til at 

se dig til. Hvis du har ideer, ønsker, spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 

Telefon: 30109662 

Mail: sf-gladsaxe@protonmail.com 
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