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Hej medlem i Föreningen Värmland mot Kärnkraft,
Nu ser det ut som om vi är på väg att få en synnerligen kärnkraftsvänlig regering, som vill 
kliva ur den partiövergripande energiöverenskommelsen från 2016 och subventionera ny 
kärnkraft med 400 miljarder! Därtill hävdar de att detta är lösningen både för de höga 
energipriserna och på klimatkrisen, som dessutom vissa i regeringsunderlaget förnekar att 
den finns.
All anledning alltså för VmK och alla progressiva människor att göra vad vi kan för att 
stoppa planerna och visa på de hållbara alternativen. Varje individ kan göra något: 
Informera dig – det finns massor med forskning och analyser, vi länkar till mycket av detta i 
Nyhetsbrevet eller på VmKs Facebooksida. Diskutera med familj, vänner och kollegor. 
Skriv insändare, svara på inlägg i media etc. Kom med i VmKs verksamhet – många fler 
individer och nya idéer behövs!
Ett tillfälle kommer här. Wolfgang, som gjort våra fina plakat, vill gärna dela med sig av sina 
kunskaper:

LÄR DIG ATT GESTALTA PLAKAT OCH FLYGBLAD
Vi inbjuder till en kurs för medlemmar i föreningen Värmland mot Kärnkraft för att lära oss 
att gestalta plakat och flygblad. Kursen omfattar tre lördagar

2022-10-15,

2022-10-29
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2022-11-12

kl 13 - 16. Vi börjar med en sopplunch.

Plats: hemma hos ordföranden i föreningen i Getmossen i norra Kils kommun.

Antal deltagare är begränsat till högst 6 personer. Först till kvarn gäller. Anmäl dig bara om 
du är säker på att du kan, per e-post till:

wolfgang.ranke@gmail.com.

Förutsättningar:

Du ska kunna använda en dator för att skriva och att lagra texter och bilder.

Du måste ha med din egen laptop (windows) med programmen Word och Powerpoint (eller 
motsvarande Open Office program) installerade.

Du kommer att få skickat några filer med material till kursen som du ska ladda ner i en 
mapp för kursen. Filerna kommer från e-post-adressen ovan (wolfgang.ranke@gmail.com) 
och börjar med siffrorna 221015 (datum för första kursdagen).

Vi erbjuder samåkning för den som vill.

Solhälsningar

Liv Jofjell ordf. tel. 073-569 44 55.
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Wetter, Helga Braathen och Ingrid Ranke.
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