Kære pårørende
Kom til Alternativt vælgermøde den 14. august kl. 11 – 14 i Eventyrhaven / ved
Lev Odense
Ved de tidligere kommunevalg har Lev Odense afholdt det vi kunne kalde et
traditionelt vælgermøde. I år ønsker vi at gøre noget andet, fordi vi gerne vil have
et mere dynamisk og nærværende møde mellem jer, jeres pårørende og så
politikerne.
Vi har derfor søgt Danske Handicaporganisationer om midler, og vi har været så
heldige, at DH har bevilget 76000 kr. til følgende arrangement.
Vi har lavet en aftale med Cafe Siesta, en udendørs cafe i Eventyrhaven, Odense.
Her er der en lille scene og omkring denne vil der være 10 til 12 små pavilloner,
hvor de politiske partier, der stiller op til byrådet, hver får en pavillon. I løbet af
vælgermødet kan partierne så fra pavillonerne / scenen kort præsentere deres
politiske visioner inden for handicapområdet. Mellem de korte præsentationer
kan I så bevæge jer rundt mellem pavillonerne for at stille spørgsmål / debattere
med repræsentanter for partierne. To brugerband vil underholde et par gange og
konferencier Rasmus Skovmand vil guide os igennem dagen.

Kort sagt et 3-timers folkemøde for mennesker med
udviklingshandicap i centrum
Det er gratis at deltage, men hvis I ønsker at få udleveret en spisebillet (sandwich
med en vand / øl), som der er 200 af, skal I senest den 6. august anmode om det
via dette link: https://lev.nemtilmeld.dk/40/
Spisebilletterne bestilles efter princippet først til mølle og ved at aflevere den i
pavillonen, som Team U-Frivillig har, kan I få en sandwich og en vand / øl.
Dagens program ser således ud

Program
11.00:
.
11.10:

Velkomst Borgmester Peter Rahbæk Juel
Politiske præsentationer – første runde: Det radikale Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det konservative
Folkeparti får hver 3 min til at præsentere deres overvejelser fra
scenen

11.30:

Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier eller
nyde en sandwich og vand / øl

12.00:

Musikindslag med bandet Sækken med Hip Hopperne

12.20:

Politiske præsentationer – anden runde: Socialdemokratiet,
Venstre og Nye Borgerlige får hver 3 min til at præsentere deres
overvejelser fra scenen

12.35:

Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier eller
nyde en sandwich og vand / øl

13.00:

Musikindslag med bandet Bali

13.20:

Politiske præsentationer – tredje runde: Enhedslisten, De
Lokalnationale og Alternativet får hver 3 min til at præsentere
deres overvejelser fra scenen

13.35:

Pause, hvor deltagerne kan snakke med de forskellige partier eller
nyde en sandwich og vand / øl

13.55:

Dagen rundes af ved Jon Boje Jensen, formand for Lev Odense

Med venlig hilsen
Jon Boje Jensen, formand for Lev Odense
Kongensgade 58 C, 1.-3.
5000 Odense C
61665496
jonbojejensen@gmail.com

