
Skövde 2017-09-24 

Nyhetsbrev Vänsterpartiet i Skövde 

Hej kamrater! 

På vårt senaste möte den 21 september bestämde vi oss för att börja skicka ut ett månatligt 

nyhetsbrev till våra medlemmar i Skövde. Här vill vi bjuda in er till kommande aktiviteter och 

berätta vad som sker i partiföreningen och Skövde. Vill du i fortsättningen få brevet via mail, 

kontakta oss! 

 

Skövde Pridefestival 
På lördag den 30 september är det dags för Skövde Pridefestival. Vi finns på plats i 

utställartältet på Hertig Johans torg, och kommer att gå med i Prideparaden och 

manifestera allas lika värde och rättigheter. Ta med alla du känner och häng med oss! 

 

Studiecirkel  
Den 12 oktober startar vi upp en studiecirkel där vi studerar och diskuterar 

Vänsterpartiets partiprogram. Den kommer att äga rum under fem tillfällen till att börja 

med. Nyfiken eller sugen på att vara med? Hör av dig till oss! Alla medlemmar är 

välkomna.  

 

Dikter och filmvisning 
På medlems- och styrelsemötet den 14 november får vi besök av vänsterpartisten och 

poeten José Romero, som kommer inleda mötet med att läsa några av sina dikter och 

visa en kort film. Varmt välkommen! 

 

Naturbrukskonferens 
Naturbrukskonferensen i Broddetorp för ett ekologiskt, demokratiskt och solidariskt 

naturbruk mot industrijordbruk och landgrabbing går av stapeln 20-22 oktober. Alla är 

välkomna dit. V lokalt har i flera fall stött tidigare konferenser i till exempel Värmland och 

Götene. Nyfiken på mer? Kika in här, läs mer och anmäl dig: 

http://www.naturbrukskonferensen.se/?page_id=11 eller hör av dig till oss! 

 

Kontaktperson sökes 
En man som behöver en kontaktperson söker någon som är vänster- eller miljöpartist. 

Det handlar om att umgås via möten, cafébesök eller bio t ex. Mannen som vill ha 

kontaktperson är gift och har två barn men svårt att träffa folk utanför hemmet. Han har 

autism. Kontaktpersonen bör vara kvinnlig enligt önskemål och ungefär samma ålder, 

dvs ca 35 år. Hör av dig om du är intresserad eller har frågor! 

 

Visste du att du hittar hela vår kalender på hemsidan skovde.vansterpartiet.se? 

 

Nästa medlems- och styrelsemöte äger rum den 18 oktober klockan 18.30.  

  

Är du nyfiken på mer, har frågor eller synpunkter? Varmt välkommen att kontakta oss! 

Rickard Ornblad, ordförande: rickard.ornblad@live.se / 073-413 10 53 

Mats Kristiansson, medlemsansvarig: mats.kristiansson.skovde@gmail.com  
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