
 

Så er det tid til generalforsamling og sommergruppemøde 
Kære alle 

Sommeren er lige om hjørnet, men inden vi alle holder fri, er der et par vigtige møder. Dem håber jeg, at 

mange af jer vil deltage i: 

Generalforsamling 18. juni: 
På grund af Covid19, blev generalforsamlingen ikke holdt i det tidlige forår, som vi ellers plejer. Men nu må 

vi heldigvis igen mødes og snakke politik.  

I år er der ud over den altid livlige diskussion med de to byrødder Dorthe og Serdal, spændende oplæg fra 

BUPL og Danmarks lærerforening. De er to foreninger, som repræsenterer hvert sit kerneområde i SF’s 

kommende, kommunale valgkamp, så det bliver superspændende at høre, hvad deres bud er på, hvor 

Gladsaxe skal bevæge sig hen de næste fire år.  

Jeg håber, at du har lyst til at være med til at udvikle SF-Gladsaxe i dette vigtige valgår og vil stille op til 

bestyrelsen, være delegeret til SF Landsmøde eller melde dig til nogen af de andre poster Hvis du gerne vil 

vide mere om, hvad det går ud på, er du meget velkommen til at kontakte mig. Som sædvanlig starter vi 

med fællesspisning, så husk tilmelding på sf-gladsaxe@protonmail.com. 

Sommergruppemøde – nu med grillhygge - 26. juni: 
Traditionen tro skydes SF-Gladsaxes budgetproces i gang på sommergruppemødet. Mødet holdes på 

Søgården, Slotsparken 32A, 2880 Bagsværd. Her vil vi diskutere de forskellige udvalg og aftale hvilke politiske 

mærkesager vi skal gå til forhandlingerne med. Mødet starter kl., 9.00 med morgenmad og sluttes af med 

grillhygge, hvor familierne er velkomne.  Tilmelding på: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte formanden for SF-Gladsaxe, Signe Ejersbo på telefon: 4234 0323 eller mail sf-

gladsaxe@protonmail.com. 

Succesrig demonstration mod hjemsendelse af syriske flygtninge: 
Sf-Gladsaxe afholdt sammen med Enhedslisten en flot demonstration på plænen ved Rådhuset med 

bevægende taler og ”plantning” af et hjerte for hver af de hjemsendingstruede flygtninge. 
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Valgkampen er i gang! 
Valgkampen til kommunalvalget er ved at komme op i gear. Du kan følge med på facebook på SF i Gladsaxe. 

Her kan du se invitationer til arrangementer, opslag fra kandidaterne og meget mere. Bl.a. kan du se video 

fra vores markering af Demensugen, hvor SF’s byrådsmedlem Dorthe Wichmand Müller om hvordan vi 

skaber en bedre hjælp til mennesker med demens i det offentlige rum.  

 

 

 Du kan også høre de fire A-liste kandidater fortælle om deres drømme og visioner for det fremtidige 

Gladsaxe.   

 

 

Kom og vær med – vi kan sammen skabe en fantastisk valgkamp! 

 

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål: telefon: 4234 0323 mail sf-gladsaxe@protonmail.com. 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 
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