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Visions-Partiet

Kære medlem

Så skriver vi 2010, og Visions-Partiet vil lægge
ud med fornyede visioner og pege på
alternativer til den samfundsudvikling vi har
idag. Vi vil meget gerne have at du kommer med
netop din mening på Landsmødet!

Landsmøde

Søndag d. 14. februar 2010. kl. 11.
Landsmødet finder sted i Bolbro Brugerhus
www.bolbrobrugerhus.dk
Stadionvej 50,H, 5200 Odense V tlf. 6591 2209.
Bus 131 afgang Odense station kl. 10:18
Bus 29 afgang Odense station kl. 10:23.
Problemer med at få bustiderne til at passe?
Ring til Flemming B.R. Nielsen tlf. 6475 1214.

Mød op og vær med til at forme VisionsPartiets fremtid!

Dagens forløb:
kl. 10.30 Ankomst, kaffe/te
Kl. 11.00 Velkomst, sange, meditation.
Kl. 11.30 Foredrag v/Eskild Tjalve
Idealerne, Det Højeste og Storheden – eller det
almindelige og middelmådigheden?
Kl. 12.00 Drøm og fælles vision – mening og
muligheder
Kl. 13.00 Frokost, vegetarisk. Vi medbringer hver
især mad til et fælles bord

I dette nummer:
Landsmødet
Bestyrelsesvalg
Debatten
Haiti Indsamling
Ny Hjemmeside
Lokalmøder
Til bestyrelsesvalget opstiller:
Kim Garlin, Bjergvej 4, 4900 Nakskov
tlf: 74 71 00 50. email: mail@garlin.dk
Kim har været meget aktiv i debatten, og er
derudover kommet med flere gode forslag til
bestyrelsen.
Verny Rasmussen, Karrebækvej 29 st, tv,
4700 Næstved, tlf: 55 77 46 50
email: vernyras@hotmail.com
Verny opstillede som partiets kandidat i Region
Sjælland og lavede et stort arbejde i valgkampen.

Kl. 13.45 Generalforsamling
Kl. 15:30 Kaffe-/tepause
Kl. 15:50 Fortsættelse af drøm og fælles vision –
mening og muligheder
Kl. 17.00 Afslutning
Evt. aftensmad i form af rester.
Brug debatten – se f.eks. En utilstrækkelig
klimaaftale, hvad gør vi? eller Asylsøgernes
nedbrydning og børnenes ødelæggelse
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Haiti Indsamling

Lokalmøderne

Støt vor Haiti indsamling, klik her på linket!

Region Hovedstaden

Ny hjemmeside for Visions-Partiet
Vi har nu fået mulighed for at få en helt ny
hjemmeside, - et ønske som bestyrelsen længe har
haft. Den eksisterende trænger til fornyelse.

Torsdag 28. januar kl 19
i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4th, Kbh.*
Torsdag 25. februar kl. 19
i Hillerød, Kulturværkstedet, Christiansgade
7, bag biblioteket
Torsdag 25. marts kl 19
i Astrologihuset,Teglværksgade 37 4th, Kbh.*

Det har været vigtigt for os, at hjemmesiden både
signalerer ro og harmoni, og at den er nem at
opdatere og det synes vi er lykkedes ganske godt.

Kontakt: Søren Skogstad 50994638

Arbejdet med hjemmesiden kører i øjeblikket i
fulde omdrejninger. Vores kasserer, Flemming B. R.
Nielsen, har siden jul næsten dagligt været i
kontakt med Bakuri Software, som leverer
professionelle websider. Der har konstant skullet
justeres småting og gives accept på det ændrede.
Men nu er design og struktur fundet både med
farver, og hvad der skal være af aktiviteter på
siden. Det sværeste har været at ramme plet med
hensyn til banneret, så det symboliserer, hvad vi
står for. Banneret med vores logo går nemlig igen på
alle undersider. Desuden er der på undersiderne en
'flash', der viser 4-5 skiftende billeder.

Region Syddanmark Odense

Når hjemmesiden er klar, skal alle dokumenter fra
den gamle hjemmeside overføres til den nye.

*

Obs stedet er ændret

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den 13.
den 10.
den 10.
den 14.
den 12.

januar
februar
marts
april
maj

Tidspunkt: kl. 19
Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 7,
5000 Odense C.
Mødelokale 2.
Kontakt: Pia Højlund tlf.26 11 83 40
Pris: 30 kr. Vi serverer kaffe og te.
Møderne er åbne for alle interesserede.

Vi glæder os meget til snart at kunne præsentere
en ny indbydende og indholdsrig hjemmeside!

PS: Skulle det ske, at du ikke vil modtage flere nyhedsbreve fremover, så returner dette brev med et:
nej tak i emnefeltet.
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