Vil du med til Folkemødet på Bornholm med Europæisk Ungdom?
Som noget helt nyt sender Europæisk Ungdom 20 glade pro-europæere
til solskinøen, når der d. 14-17. juni er Folkemøde i Allinge.
Du kan komme med helt gratis – vi betaler transport og overnatning.
Du skal bare være klar på at udbrede det glade budskab om et forenet Europa!
Lyder det som noget for dig?
Afgang fra København H: enten tirsdag d. 11. juni eller onsdag d. 12. juni
Hjem fra Bornholm: søndag d. 16. juni.
Vi har sørget for overnatning på ”Den Politiske Slagmark”, som er den officielle Folkemøde-teltlejr.
Du skal derfor selv sørge for at have et telt, liggeunderlag, sovepose mv. med.
Kravet for at komme med på Europæisk Ungdoms Folkemødedelegation er, at du tilbringer 6 timer i løbet af
Folkemødet ved vores telt. Her skal du snakke med forbipasserende om, hvorfor du er medlem af Europæisk
Ungdom og hvorfor du tror, at fremtiden er europæisk.
Der er obligatoriske infomøder for frivillige i København den 12. maj og i Aarhus den 29. maj (nærmere info
følger).
Tilmelding (inden 15 april): https://goo.gl/forms/HqkDY3eXn8ZBw7o23

"Folkemødet er et mekka for politisk interesserede, hvor man kan få lov til at

dyrke sin passion, uanset om det er transportpolitik, Euroen, sundhed eller
noget helt fjerde. Det er Roskilde Festival for konsulenter, PR-folk og alle
andre der har bare et gram interesse for politik.
Er man engageret i Samfundet og har man ikke været afsted endnu, har man
snydt sig selv” Niels Frederiksen

”At være en del af Europæisk Ungdoms delegation til Folkemødet i 2018 er
absolut en af de fedeste oplevelser jeg har haft i min tid i foreningen. Der var
en fantastisk stemning, både med de andre EUD’ere men også i gaderne hvor
folk var åbne og klar på at snakke om stort og småt. Særligt vil jeg fremhæve
festen i ingeniørernes telt, hvor Magnus Heunicke er DJ. Her gav sidste års
delegation den virkelig (!!!) gas i selskab med Lizette Risgaard. SØG til FM, I vil
ikke fortryde det!" Amalie Klausen

