Aller første utgave, 7. februar 2020

Nye Agder—nye muligheter
Vi er stolte over å kunne gi
deg den første utgaven av
«Nye Agder Tidend» - som er
et nyhetsbrev fra Agder Senterparti. Denne første utgaven er spesiell, siden den
også er program for jubileumsfesten 7. februar.
Nye Agder Tidend vil i framtida bli sendt ut pr. epost og
publisert på nettet. Det blir
ikke en uke eller månedsavis,
men vi håper på 5-6 utgivelser
i året.
Har du tips eller forslag til
stoff som kan tas inn, kanskje
det skjer noe spennende i ditt
lokallag? Ta kontakt!

Velkommen til jubileumsfest—Senterpartiet 100 år!
Agder Senterparti ønsker alle velkommen til åpning av Senterpartiets 100-års
jubileum!
Program for kvelden:
18.00

Velkommen til fest!
Hilsninger fra Agder Senterparti og Kristiansand Senterparti
Partihistorie ved Ådne Fardal Klev
Musikkinnslag ved Kristin Ljosland
Tale for dagen v/ Trygve Magnus Slagsvold Vedum

19.30

Middagsbuffet

20.45

Minikonsert med «Vrang»
Innslag ved Agder Senterungdom
Revyinnslag fra Lister
Og kanskje noen overraskelser..

Red.

Avslutning ca 22.00
Vi minner om at saksdokumenter til årsmøtet ligger på
www.sp.no/agder

En hilsen fra fylkeslederen
Kjære alle Senterparti-venner i Agder. Vi har lagt bak oss et hektisk, men godt år. 2019 var året der Senterpartiet i Agder ble samlet til ett parti – og samtidig gjorde det beste lokalvalget på nesten
25 år Det vi oppnådde i 2019 både politisk og organisatorisk gir
oss et kjempeutgangspunkt for arbeidet i åra som kommer. Agder
Senterparti sikter høyt. Stortingsvalget i 2021 skal gi oss fast
plass på stortinget, og jobben mot det begynner allerede i dag.
Jeg ønsker alle en riktig god fest, og gleder meg til å jobbe sammen med alle sammen framover.

Kalender—Våren 2020

7.2

100-års jubileum, Dyreparken Hotell

8.2

Fylkesårsmøte

Mars Regionmøter

15.5.

Margrethe Handeland, fylkesleder Agder Senterparti

Høringsfrist, stortingsvalgprogram

Ny leder i Senterungdommen

20.5

Frist for innspill til nominasjon

26.6

Hovedarrangement—SP
100 år—på LIllehammer

Agder Senterungdom er i vekst, og har nå godt over 100 medlemmer. I januar hadde de sitt årsmøte, og valgte Mailinn
Stoveland fra Birkenes til ny leder. Her avbildet sammen med
avtroppende leder Anja Abusland (Anja til venstre). Vi gratulerer
og ønsker lykke til med viktig arbeid i Senterungdommen!
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