Kære Duemosegård venner,
Peter Hummelgaard Thomsen kommer tirsdag den 30. oktober, 2018

Duemosegård Samtalerne er et forum,
hvor ildsjæle og støtter kan mødes for at
drøfte fælles anliggender i et perspektiv
mod en overgang til det kommende
bæredygtige og retfærdige samfund, som
mange af os arbejder for. Møderne skal
også være sociale med plads til
lejlighedsvis kulturelle indslag.
Én gang om måneden, indbyder jeg til
samtaler med fokus på en bestemt person
hver gang, dels for at lytte til et
spændende og aktuelt foredrag, dels for at
netværke på det personlige plan og diskutere emnet i en mindre kreds af højst 50 personer.
Sted: Det foregår på Duemosegård i Birkerød, som er hjem for både mig personligt
(www.rossjackson.org) og for Gaia Trust. (www.gaia.org). Programmet tilrettelægges af Niels
Johan Juhl-Nielsen og mig.
På hjemmesiden www.DuemosegaardSamtalerne.dk kan ses de kommende måneders
program samt tidligere foredrag på video.
Fast format: 19:30-20:00: drinks og snacks
20:00-20:45: foredrag
20:45-21:30: dialog
21:30-22:00: kaffe/te
Et mere detaljeret oplæg sendes ca. 3 uger før hvert møde. Mødefaciliteterne tillader
deltagelse af op til 50 omstillingsagenter. Deltagelse, som er gratis, forudsætter tilmelding
efter "først-til-mølle"-princippet, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet (Se forneden).

Det næste arrangement:
Duemosegård Samtalerne, tirsdag den 30. oktober, 2018, kl. 19.30.

Folketingsmedlem Peter Hummelgaard Thomsen

Mit Danmark, Mit Europa.
Peter Hummelgård vil præsentere sin personlige
fremtidsvision for Socialdemokratiet, og herunder
en del om sine mærkesager: social retfærdighed
og en finansskat.
Peter Hummelgaard tilhører den unge generation
af socialdemokrater, som i disse år aktivt deltager i
at sætte det historisk traditionsbundne
Socialdemokrati op til en ny tids udfordringer.
Socialdemokratiet deltager i denne nyformulering i lighed med de øvrige europæiske
socialdemokratier. For Socialdemokratiet gælder, at partiet inden foråret 2019 skal forberede sig
til to vigtige valg, Folketingsvalget og valget til EU-parlamentet.
Fra 2008 til 2012 arbejdede Peter Hummelgaard fuldtid som forbundsformand i Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom. Han blev valgt til Folketinget i 2015 og er i dag EU-ordfører for
Socialdemokratiet.
-------------------------------------------Praktisk oplysning. Mødestedet er Duemosegård, Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød. Der
er gode parkerings muligheder på stedet. For deltagere med offentlig transport anbefales det
at cykle fra Farum st. (15 min.) eller tag bus nr. 334 i 6 minutter (afgang 19:08 til Bistrupvej
stoppested. Fortsæt mod nord over Bistrupvej ca. 100m og tag Stavnsholt Gydevej til venstre.
Duemosegård ligger på højre side ca. 200m længere) eller cykel fra Birkerød st. (ca. 15
minutter) eller tag bus nr. 500S i 7 minutter (afgang 19:09 til Nordøststien stoppested og
derefter gå på gangstien mod nord indtil Stavnsholt Gydevej og gå videre 200m til højre.
Duemosegård ligger på venstre side).
Tilmelding: KUN elektronisk på https://rossjackson.nemtilmeld.dk/28

(IKKE til mig)

Hvis arrangementet meddeles udsolgt, husk at komme på ventelisten. Der kommer ofte afbud.
Husk at afmelde hvis du alligevel ikke kan komme. Afmeldelses link findes i din bekræftelses
meddelelse.
Jeg håber at se jer til et hyggeligt møde og en inspirerende dialog.

N.B. HVIS DU IKKE LÆNGERE ØNSKE AT MODTAGE INVITATIONER VEDRØRENDE
DUEMOSEGÅRD SAMTALERNE, KLIK PÅ UNSUBSCRIBE
Med venlig hilsen
Ross Jackson
rossjackson@gaia.org; mobil: 40587501; fastnet: 45425581

