
Skal EU bestemme alt? 
 

Fri entré 
Arrangør: Folkebevægelsen mod EU - Esbjerg Komiteen 2065 1918 

www.viviludaf.eu e-mail: esbjerg@viviludaf.eu 

Grundlovsmøde 
i 

Strandbyparken 
(indgang v. hjørnet af Sjællandsgade og Skjoldsgade) 

5. juni 2015 
kl. 14 – 17 

Stem på en EU modstander 
Til folketingsvalget vil vi blive bombarderet med, at vi skal stemme på rød el-

ler blå blok. I Folkebevægelsen mod EU blander vi os ikke i den debat. Vi 
mener, at dér hvor valget virkelig står, er i holdningen til EU. EU blander sig i 

det meste og binder politikerne til at føre en bestemt politik inden for ar-
bejdsmarked, miljø, sundhed o.s.v. Hvis du ønsker at Folketinget igen skal 

bestemme, så start med at spørge om din kandidats holdning til EU. 
 

Dennis Kristensen Talere Preben Kristensen 
 

 

Dennis Kristensen 
er Forbundsfor-
mand for Forbun-
det af Offentligt 
Ansatte, FOA. 
Dennis er kendt 
som en markant 
fagforeningsmand 
der har fået mange 
knubbede ord for 
at forsvare og for-
klare sine med-
lemmers interes-
ser.  

Preben Kristensen 
er Arbejdsmiljøkon-
sulent og kandidat 
til EU parlaments-

valget for Folkebe-
vægelsen mod EU 

sidste år. Preben er 
en aktiv deltager i 

EU-debatten. Han er 
en ivrig forsvarer af 
Retsundtagelsen og 

modstander af den 
såkaldte Handelsaf-

tale mellem EU og 
USA. 

<  
 

Kaffe, te og kage Øl og vand Lidt sommersjov
 

Underholdning:  
Michael og Annelene - Duoen ”Hot Shot” fra Musikkonservatoriet 

Kom og vær med til en spændende eftermiddag
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