KRISTENDEMOKRATERNE

KÆMP FOR LIVET

Kristendemokraterne vil et bedre Danmark …
- hvor det er normalt at være unormal...
- hvor handikap er et livsvilkår, man naturligt tager hånd om...
- hvor en værdig død er at hjælpe alle at leve livet til det sidste...
- hvor fostrets menneskerettigheder respekteres...
- hvor menneskers værdi forsvares fra befrugtning til død...

- hvor familien har sin centrale plads i samfundet...
- hvor man kan passe sine egne børn...
- hvor gratis parrådgivning styrker børnenes opvækst...
- hvor arbejdstiderne tilpasses familiens fælles fritid...
- hvor skolen tager sig af undervisningen - og mor/far af opdragelsen...

- hvor affolkningen af landdistrikterne stoppes...
- hvor borgerne har en reel mulighed for at bo i HELE landet...
- hvor veje, offentlig transport og IT-adgang er en selvfølge...
- hvor skoler, hospitaler og plejehjem er til rådighed i nærområdet...
- hvor der er støtte til det mindre erhvervsliv og offentlige arbejdspladser...

- hvor frivillig indsats er en bærende søjle i samfundet...
- hvor ansvaret for vor næste ikke kun er en opgave for staten...
- hvor frivilligt arbejde, engagement og indflydelse styrkes...

- hvor børn har ret til en fritid...
- hvor børn igen får kortere arbejdsdage og kort transporttid...
- hvor børn igen kan pleje deres interesser, leg og engagement...
- hvor kreativitet og fantasi igen får en chance i børnenes liv...

Find os på facebook.com/kristendemokraterne og på
kd.dk. Kontakt os på kd@kd.dk døgnet rundt eller på tlf.
33 27 78 10 (bedst mandag til fredag kl. 9.30-14.30).

FOR ET BEDRE DANMARK

STØT VERDENS BEDSTE POLITISKE IDE: DEN KRISTENDEMOKRATISKE!

DU KAN STØTTE KD PÅ
FLERE MÅDER:
Udfyld nedenstående formular med
dine personlige oplysninger og
markér under de fire valgmuligheder,
hvordan du ønsker at støtte partiet.

Formularen sendes til:
Kristendemokraterne
Skindergade 24, 1. th.
1159 København K
eller kd@kd.dk

1. Jeg/vi vil engagere mig/os
med et medlemskab

2. Jeg ønsker at være fast
bidragyder

Enkeltperson over 25 år (375 kr.)

Jeg ønsker at give KD et fast
bidrag på ____________ kr.

Ægtepar over 25 år (650 kr.)

hver måned
hvert kvartal

Enkeltperson under 25 år (190 kr.)

Ægtepar under 25 år (325 kr.)

hvert halvår
hvert år
første gang den ___________

Jeg er under 30 år og ønsker også
at være medlem af
Kristendemokratisk Ungdomsparti
(KDup) (gratis)

PERSONLIGE OPLYSNINGER:
Udfyld denne del, inden du sender folderen til os.
Navn:

Fødselsår:

Adresse:

Jeg er under 30 år og ønsker kun
at være medlem af
Kristendemokratisk Ungdomsparti
(KDup) (100 kr.)

Postnr./by:
Telefon:
Dato:

E-mail:
Underskrift:

Hvis din ægtefælle også vil være medlem udfyldes følgende:
Navn:
Telefon:
Dato:

Fødselsår:
E-mail:
Underskrift:

Min ægtefælle er under 30 år og
ønsker også at være medlem af
Kristendemokratisk Ungdomsparti
(KDup) (gratis)

Jeg ønsker ikke at blive medlem
men vil gerne med i kredsen af
KD’s venner. KD’s venner modtager
et nyhedsbrev mindst 6 gange årligt
fortrinsvist pr. mail.

Jeg ønsker ikke at blive medlem
men vil gerne abonnere på KD’s
blad Idé Politik som udkommer
4 gange om året (100 kr.)

3. Jeg ønsker straks at give
et beløb

Hvis du ønsker at give KD et bidrag
her og nu, kan du overføre et beløb til
kontonummer 5470 2037886.

4. Jeg ønsker at betænke KD i mit
testamente

Jeg ønsker et besøg og hjælp til at
udarbejde mit testamente

KD vil vederlagsfrit yde juridisk bistand
ved oprettelsen af testamente, hvori
KD er betænkt med mere end denne
udgift. Kontakt os for yderligere
information om dette.

