Nyt fra DKP, Hovedstadens distrikt,
april 2022
Gode kammerater,
Så står foråret endelig for døren. Det møder vi alle med stor glæde efter en tid, hvor vi nok har sagt
farvel til COVID19 for denne omgang, men også nu må bekymre os om en ny krise i hjertet af
Europa. Det er sikkert ikke gået nogen af jer forbi, at krigen i Ukraine udvikler sig dag for dag.
link: https://dkp.dk/nyheder-udtalelser/i-anledning-af-krigen-i-ukraine
Vi har i distriktets ledelse besluttet at det er på tide, at vi får genoplivet nyhedsbrevet, som har
ligget i dvale over de sidste par måneder. Efter en omorganisering i distriktets ledelse er ansvaret
for nyhedsbrevet blevet placeret hos en lille gruppe kammerater, som vil dele nyheder og
begivenheder i distriktet hver måned.

1.maj-avis:
Distriktets 1. maj-avis er trykt og ligger klar til afhentning på kontoret!!!
Avis-gruppens hårde arbejde over de sidste to år har omsider båret frugt og der foreligger en spritny avis, som både behandler aktuelle emner og udfordringer, samt præsenterer Partiets politik for
nye som gamle læsere. Hensigten med avisen er, at den skal uddeles til 1. maj arrangementet på
Fælleden, men alle medlemmer af DKP er naturligvis velkomne til at komme forbi og hente et
eksemplar eller to på parti-kontoret på Frederikssundsvej.
Det er fint nok at producere en avis, men skal jo også deles ud, så andre får mulighed for at kende
vores holdning til problemerne i dagens Danmark, og i resten af verden.
Derfor opfordrer dig til at hjælpe med at omdele avisen på Fælleden søndag den 1. maj.
DKP har en bod på Fælleden, hvor du kan melde dig som omdeler. Mød gerne op om formiddagen.
For at vi kan få et overblik over antallet af omdelere, så ring til Gerhard Wehlitz på 30 63 71 18
eller send en e-mail: gewe@live.dk og meld dig som omdeler.

DKP inviterer til åbent hus i København og Hillerød:
København og Hillerød. Det er også en invitation til dig til at komme og deltage. Vi håber, at du
som partimedlem har haft en god læseoplevelse, måske har den givet anledning til spørgsmål eller
kommentarer til artiklerne, Vi glæder os til at se dig, og håber, at ét af de to åbent husarrangementer, vil passe dig.

København:
Nord-Vest-Bogcafé, Frederikssundsvej 64, 2400 NV
Tirsdag den 10. maj kl. 19-21

Hillerød:

Det Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød
Torsdag den 12. maj kl. 19-21

Vi håber at se både nye og gamle kammerater!

Besøg DKPs butik:
DKP har sekretariat og butik på Frederikssundsvej 64 i København NV.

Her har vi et udvalg af

Derudover har vi krus med tekst og motiv
plus T-shirts med forskellige motiver og tekster.
Du kan også blot komme ind for at sludre og få en kop kaffe eller en forfriskning.
r partiets tidsskrift, der udkommer fire gange
Hvis du ønsker det, kan du også her ansøge om medlemskab af DKP og DKU

Møder og begivenheder:
STORMØDE: FREDS INITIATIVET søndag d. 24. april 2022, 3F Peder Ibsens
Allé 25
1. maj 22, Fælledparken: Vi har en bod på Rød 1. maj se bemandingsoversigten
Har du tid og overskud opfordres du til og hjælpe med at uddele avisen (henvend dig i boden)
4. Maj-initiativet (Istedgade overgi´r sig aldrig) Demo-arr. kl. 19.30 på Halmtorvet (taler,
musik), optog Istedgade til Enghave Plads
9. maj, Churchill Parken, kl. 12: Sammenkomst til minde om de faldne kommunister
Medlemsmøde onsdag, den 11. maj, kl. 19

21, Bogcaféen, Frederikssundsvej 64.

Distriktsledelses møde, mandag, den 23. maj, kl. 17

19, kontoret

Folkeafstemning onsdag den 1. juni vedr. EU-forsvarsforbeholdet.
Med kammeratlig hilsen
Distriktsledelsen

