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Torsdag den 1. maj kl. 7 på Rødovregård
Kom og vær med til en hyggelig morgen med Socialdemokratiet.
Vi skal have morgenmad, morgentalere og en god gang lotteri.
Program
Kl. 7.00 Velkomst ved Helge Møller
Kl. 7.20 Tale Borgmester Erik Nielsen
Kl. 7.45 Tale ved Claus Larsen-Jensen, kredsen EU kandidat.
Kl. 8.00 Tale ved Morten Bødskov

Indimellem talerne, vil der være sang og musik samt salg af lotteri.
Entre 20 kr.
Vel mødt

Dorit Svendsen
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Leder

Vi skal have et arbejdsprogram
Der er mange socialdemokrater, der går og ryster på hovedet i
denne tid. Ifølge opinionsmålingerne så er SF næsten lige så
stort et parti som Socialdemokratiet. Det er jo godt for SF,
men ikke for os.
Desværre er det vores stemmer, de tager og ikke fra VKOblokken, og så hjælper det ikke til, at vi får en ny regering
efter næste valg.
Skal det lykkes at vælte VKO af pinden, så er det helt nødvendigt at styrke Socialdemokratiet og hente stemmer i den såkaldte blå blok. Det nytter ikke noget, at S og SF stjæler stemmer fra hinanden.
Det skal være en samlet opposition, der går frem, så det er helt
nødvendigt at hente stemmer fra VKO-blokken.
Og hvordan gør vi så det?

får nye meldinger om, hvad vi nu vil eller ikke vil. Disse mange meldinger, rød skole, ni teser eller andet er kun med til at
forvirre folk.
Bjarnes første forslag om en vedtagelse af et papir på kongressen i 2008 er blevet vel modtaget i partistyrelsen, som vil nedsætte et udvalg, som skal sætte et udkast sammen, som så
kommer ud til partiforeningerne til diskussion.
Derimod var der ikke den helt store stemning for det andet
forslag om at udarbejde et egentligt arbejdsprogram, men det
vil partiledelsen igen diskutere på et møde i partistyrelsen her i
april.

Vi kommer med forslag
Kommer der ikke en beslutning om at der skal udarbejdes et
arbejdsprogram i en eller anden form, så vil partiforeningen i
Rødovre på kongressen her til september stille forslag om, at
En grundig analyse
der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde et udkast til arEfter min mening skal der laves en grundig analyse af, hvordan det ser ud i vores samfund i dag, og hvorfor det ser sådan bejdsprogram.
Det bliver så kongressen, der skal afgøre, om det skal gøres og
ud.
På den måde vil vi få at vide, hvor der skal sættes ind og hvor- ikke partistyrelsen.
dan. Der skal rettes meget op, hvis en socialdemokratisk ledet Jeg kan ikke forstå, at partistyrelsen ikke vil være med til at
vedtage et arbejdsprogram på kongressen i 2009.
regering får magten igen.
Vi har netop modtaget udkast til et arbejdsprogram for den
Derpå skal vi sættes os ned og lave et arbejdsprogram for,
socialdemokratiske politik i Europaparlamentet, som vi her i
hvordan og hvornår, der er økonomi til at ændre tingene.
Vi har allerede foreslået, at partiledelsen skal nedsætte et ud- Rødovre skal diskutere på et møde den 23. april kl. 19 i partilokalerne på Gunnekær 28.
valg, som skal komme med et bud på et arbejdsprogram til
kongressen i 2009, der så skal diskuteres og kommenteres ude Når man kan udsende et udkast til et arbejdsprogram for vores
gruppe i EU-parlamentet, hvorfor kan man så ikke udsende et
i partiforeningerne.
På den måde får alle medlemmer en mulighed for at få et ejer- arbejdsprogram for en socialdemokratisk politik her i landet?
skab til partiets politik.
Kandidat til EU-valg
Når det gælder EU skal vi i øvrigt vælge kandidater til EUForslag i partistyrelsen
Vores kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen, som også sid- parlamentet den 17. maj på et regionsrepræsentantskabsmøde.
Her i regionen skal vi vælge tre eller fire kandidater.
der i partistyrelsen, har desuden foreslået, at vi allerede på
kongressen i år til september vedtager et foreløbigt arbejdspro- På vores kredsrepræsentantskabsmøde den 1. april vedtog vi,
gram med et indhold af alle de initiativer, der allerede er taget at det tidligere folketingsmedlem og formand for Europaudi stedet for den sædvanlige politiske udtalelse, som ingen læ- valget, Claus Larsen Jensen skal være kredsens kandidat, men
ser, i hvert fald ikke medierne. Og at dette papir sendes ud til han skal efter reglerne opstilles af storkredsens kredsformænd,
før han kan opstilles på regionsrepræsentantskabet. For at I
diskussion i partiforeningerne og derefter vedtages på konkan lære ham bedre at kende, at vi inviteret ham til at tale på
gressen.
Det synes jeg er en god idé, men jeg mener stadig, at der skal vores 1. maj-møde, hvor jeg håber, at mange møder op.
udarbejdes et egentligt arbejdsprogram til vedtagelse på konHelge Møller
gressen i 2009.
Det er der en del modstandere af i partiledelsen, der mener, at formand
et arbejdsprogram er for strammende for en aktuel politik, at
det er for tungt at arbejde med m.m.
Så ved vi, hvad vi agiterer for
Det kan da godt være, men med et arbejdsprogram, så ved vi,
der er ude at agitere for at folk skal stemme på Socialdemokratiet, ved hvad partiet vil i modsætning til nu, hvor vi hver uge
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Flere plejehjemspladser

Rødbo bygges om til plejehjemsboliger
Kommunalbstyrelsen har vedtaget rammerne for ombygning og den fremtidige
anvendelse af den tidligere amtsinstitution Rødbo, der ligger i Slotsherrens
Vænge lige ved siden af Ældrecentret Broparken.

Af Britt Jensen
Formand for Social- og sundhedsudvalget

I forbindelse med strukturreformen overtog
Rødovre Kommune Rødbo som en tom institution fra Københavns Amt
1. januar 2007, da de
hidtidige beboere i december måned 2006 blev
flyttet til en nybygget
institution i Ballerup
Kommune. Rødbo var et
botilbud for voksne med
fysiske handicaps, og
bygningen i Rødovre
rummede 40 mindre boliger. Københavns Amts
langsigtede plan for bygningen var en modernisering af institutionen,

fordi den ikke længere
var tidssvarende.
Kommunalbestyrelsen
har overvejet den fremtidige anvendelse og vi
har taget udgangspunkt i
mulighederne for at opfylde plejehjemsgarantien, der indføres pr. 1.
januar 2009. Rødovre
har et stigende behov for
at kunne tilbyde rehabiliteringspladser efter hospitalsindlæggelse. Rødovre har også behov for
mere tidssvarende botilbud til – især ældre –
psykisk udviklingshæmmede.

viklingshæmmede. Når
Rødbo er færdigbygget
kommer Rødbo konkret
til at indeholde:

brugt i forbindelse med
udvidelse og modernisering af Ældrecenter Broparken – bortset fra, at
der her er tale om et
Mellem 30 og 35 rehabi- ’tomt hus’, så byggeperiliteringspladser
oden reduceres, fordi der
12 plejeboliger
ikke skal flyttes borgere
mellem gamle og nye
3 bofællesskaber for æl- bygninger. Det første
dre udviklingshæmmede skridt til at modernisere
borgere med i alt 12 bo- Rødbo er taget i efteråret
liger.
sidste år, hvor kommunalbestyrelsen igangsætDer er udarbejdet en fo- te lokalplanarbejdet
reløbig tidsplan vedrøm.h.p. ombygning og
rende udvidelse og mo- modernisering af Rødbo.
dernisering af Rødbo.
Lige nu er lokalplanTidsplanen løber fra
forslagt sendt til høring.
2007 til 2011, hvor det
Når Lokalplanforslaget
moderniserede Rødbo
er vedtaget fortsætter
Først færdig i 2011
Rødbo skal derfor omstår færdigt og klar til
arbejde med valg af tobygges til både plejeboli- indflytning. Tidsplanen talrådgiver for ombygger og rehabiliteringser stort set identisk med ningsprojektet.
pladser for ældre og ud- den tidsplan, der blev
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Generalforsamling

Vi har fået et 5/6 samfund
Formanden for Socialdemokratiet i
Rødovre, Helge Møller kritiserede på
foreningens generalforsamling, at VKregeringen kun interesserer sig for del
velstillede del af befolkningen
tedel. Den er udsat for nedskæringer. Den bor for det
meste i almene ghettoområder eller i dyre hotellejligheder. Den får stoppet i
kontanthjælpen. Den kan
ikke bruge sundhedsforsikringer, men må, fordi de er
kronisk syge, vente på en
plads på hospitalet. Den bliver udsat for diskrimination.
Den har svært ved at få arbejde, selvom der skriges på
arbejdskraft. Den kan ikke
hente penge i friværdier og
kan ikke få lån i banker. Den
sidder fast i skidtet og kan
ikke komme op ved egen
hjælp.
Den sidste femtedel er der
ingen, der tager sig af. De er
der bare. Og kun når de unge
gør oprør ved at brænde biler
og containere, får de opmærksomhed. Men den går
på, at de skal straffes hårdere. Ikke på, hvordan man
skal hjælpe dem. De gør os
bange.
Men den sidste femtedel kan
hurtigt vokse, hvis de internationale konjekturer falder.
Så får vi større arbejdsløshed, og så mister mange deres arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Så duer det
ikke mere med privathospitaler. Og det offentlige system
vil ikke kunne følge med,
fordi hospitalssystemet er
blevet presset af regeringens
krav om behandlingsgaranti.
Behandlingsgarantien har
betydet at privathospitaler et
Den sidste 5.del
Men så er der den sidste fem- skudt op som paddehatte

Mere end en tiendedel af
foreningens medlemmer,
nemlig 70 var mødt op til det
lokale Socialdemokratis generalforsamling i torsdags.
De var åbenbart tilfredse
med den lokale ledelse, for
alle blev genvalgt. Dog trådte Margit Grenaae ud af bestyrelsen og blev suppleant. I
hendes sted valgtes en af
suppleanterne, Kurt Faber
Pedersen til nyt bestyrelsesmedlem.
Formanden, Helge Møller
roste den lokale valgindsats,
men rettede en stærk kritik af
det samfund, vi har fået med
VKregeringen støttet af
Dansk Folkeparti.. I sin beretning sagde han bl.a.:
-Vi er nu gået ind i det ottende år med et borgerligt flertal. 5/6 af os har fået frit valg
på alle hylder. Arbejdsløsheden er i bund. Der tegnes
arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, så de fleste,
der er i arbejde i den private
sektor, kan komme frem i
køen og blive indlagt på privathospitaler. Vi har fået
skattelettelser en masse og
friværdier hos de, der ejer
fast ejendom. Bankernes
overskud vokser og vokser,
vi har flere penge mellem
hænderne, så forbrugsfesten
med fladskærme og udlandsrejser kan næsten ingen ende
tage. Vi har det fandeme
godt.

Socialdemokratiets formand Helge Møller langede på partiets generalforsamling ud efter VKO-flertallet, som efter
hans mening ødelægger vores velfærdssamfund
siger regeringen. Ja, men
hvad skal de prioritere? Nedskæringer. Enten på skolerne, på børneinstitutionerne,
på ældreplejen eller psykiatrien.
På den måde får de 5/6 det
bedre, mens den sidste 5. del
får det værre. Samtidig med
at pengene strømmer ind i
statskassen.
Det var hvad vi var oppe
imod ved valget. Socialdemokratiet forsøgte at komme
igennem med en velfærdsdagsorden, som netop skulle
Presset kommunalt selvsty- hjælpe den sidste 5.del. Og
selvom flertallet i hvert fald i
re
meningsmålingerne gik ind
Det kommunale selvstyre
for bedre velfærd, var det
bliver presset. Regeringen
alligevel regeringens skattepålægger kommunerne og
regionerne den ene service- lettelser og løfter om, at man
opgave efter den anden uden både kunne få skattelettelser
og mere velfærd, som flertalat ville finansiere dem. Det
skal kommunerne og regio- let stemte for. Vi har stadig
nerne selv. De må prioritere, et VKO-flertal.
med læger og sygeplejerske
fra det offentlige hospitalssystem til høje lønninger, som
det offentlige hospitalssystem skal betale til, fordi de
ikke kan overholde behandlingsgarantierne. Senest har
Patientforeningen foreslået,
at alle skulle have en sundhedsforsikring. Det er noget
af det mest forvrøvlede, jeg
længe har hørt. Hvorfor skulle vi så betale til det offentlige hospitalsvæsen over skatten.
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Generalforsamlingen var godt besøgt af partiets medlemmer
Kommunerne straffes
Hvad sker der så efter valget?
Der skal vedtages en ny finanslov, hvor regeringen springer
fra alle valgløfter med besparelser på alle områder. Kommunerne bliver straffet med
anlægsstop, selvom der intet
stod om anlægsstop i aftalen
mellem regeringen og KL,
ligesom løftet under valgkampen om, at kommunerne ville
slippe for straf for at have
overskredet aftalen, ikke blev
holdt. Man kan kun håbe på, at
regeringen bliver straffet for
det.
Her i foreningen diskuterede vi
i bestyrelsen valgresultatet og
evaluerede, hvorfor det var
gået så dårligt. Vi klarede os
nogenlunde her i kredsen, idet
vi fik flere stemmer end ved
det forrige valg for alligevel at
gå lidt tilbage procentvis, fordi
flere stemte denne gang.
Valgevaluering
Der var for mange ad hoc udmeldinger og ”kovendinger”
fra partiet under valgkampen.
Det forvirrede vælgerne. Der-

for har jeg foreslået, at partiet
igen får udarbejdet et arbejdsprogram. Det vil efter min mening betyde, at vi får nogle
sigtelinier, vi alle kan arbejde
efter. På den måde ved vi, der
er ude og argumentere for, at
man skal stemme på os og melde sig ind i partiet, hvad partiet
står for. Det vil også være
mentalt opstrammende for
medlemmerne, at de har været
med til at arbejde med et arbejdsprogram, komme med
forslag til det m.v. Partistyrelsen har nu nedsat et udvalg
med henblik på udarbejdelse af
forslag, som kan udsendes til
behandling i partiorganisationen, hvorefter det kommer til
behandling på kongressen til
september.
Med andre ord, så får vi lejlighed til at diskutere, hvad arbejdsudvalget kommer frem
med, så vi kan komme med
vore forslag, som så senere
skal behandles på kongressen.
På den måde kommer vi videre
og kan vinde næste valg, sagde
han.

Tak for godt samarbejde
Han rettede til slut en tak for
det gode samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen Vog
rettede en tak til de medlemmer af gruppen, som stiller sig
til rådighed for arbejdsgrupperne. Der var også en tak til AOF
for altid at stille sig beredvilligt til forslag til ”10 pct. arrangementer”, som arbejdsgrupperne er kommet med. Han
takkede også bestyrelsen for et
godt samarbejde.
Hovedkasserer Birthe Larsen
fremlagde et flot regnskab med
overskud, og kontingentkasserer Dorte Hildebrandt kunne
oplyse, at foreningen p.t. har
472 medlemmer.
Aktivitetsformand Dorit
Svendsen omtalte de medlemsarrangementer, som har været i
det forløbne år og fremhævede
især arrangementet, som blev
lavet sammen med de radikale
om undervisning med det socialdemokratiske folketingsmedlem Anne Baastrup og den
radikale undervisningsordfører
Margrethe Vestager.
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Debat

Stærkt stigende ulighed
Intet tyder på, at vilkårene for landets svageste vil blive bedre før et
nyt valg. Tværtimod, mener Grethe
Kujack, medlem af kommunalbestyrelsen

Eriks døje hug
Borgmester Erik Nielsen kaldte på generalforsamlingen finansminister Lars
Løkke Rasmussen anlægsloft for et klart
løftebrud
Som det var tilfældet
med partiformand Helge
Møllers beretningsaflæggelse tidligere på
aftenen, blev der også
sendt drøje hug af sted
mod den nuværende regering, da en veloplagt
borgmester Erik Nielsen
orienterede om kommunalbestyrelsens overvejelser om den nuværende økonomiske situation.
- I forbindelse med
kommunalreformen har
vi måttet overtage en
række opgaver fra staten
og amtet. Det har medført stigende udgifter i
et omfang, som vi langt
fra har fået kompensation for. Derfor har det
været nødvendigt at hæve skatten. Men jeg glæder mig over, at det har

kunnet lade sig gøre i
bred enighed i kommunalbestyrelsen, sagde
Erik Nielsen i sin mere
end tre kvarter lange
redegørelse, der ikke
mindst indeholdt skarp
kritik af finansminister
Lars Løkkes tre forslag
om at lægge loft over de
kommunale anlægsbudgetter to måneder inde i
et nyt regnskabsår.Vi
står i lidt af en knibe
med de anlægsinvesteringer, vi har vedtaget.
Der er tale om etklokkeklart brud. Men det
skal vi nok klare, sagde
borgmesteren og forsikrede om, at bl.a. de lovede halbyggerier kunne
iværksættes, hvis der
vel at mærke først skulle
være tale om betaling i
2009. MD

Folketingsvalget er afsluttet for flere måneder
siden. Desværre med det
resultat, at den borgerlige
regering fortsætter - og vi
endnu engang har oplevet, at politikernes gyldne løfter ikke rækker ud
over valget.
Det viste statsministerens
nytårstale også, idet han
opfordrede til mådehold
hos lønmodtagerne og til
ikke at have for store
forventninger til det offentlige system. Og det
til trods for modsatte
løfter under valgkampen.
Og pressens dækning af
fattigdommen i Danmark er
slut med julen.
Uligheden i Danmark er
steget markant i de seneste
år under den borgerlige
regering, og der er ikke
tegn i sol og måne på, at det
bliver bedre nu.
Har fået det dårligere
Folkepensionisterne er en
gruppe, hvor en del også
har fået det dårligere og den
netop regulerede folkepension, som stiger med 144
kroner pr. måned minus
skat, kan slet ikke hamle op
med de stærkt stigende
madpriser, hvor brød er
steget med 11 %, grøntsager med 18 % og mælk med
17 %.
Det er noget, som tynger på
de små budgetter, at basisfødevarer stiger voldsomt.
Benzin og varme er ligeledes steget ret kraftigt.
En folkepensionist får i

dag kr. 5.096 kr. pr. måned pr. person og et tillæg, som udgør kr. 2.328
til hver ægtefælle. I alt kr.
7.280. Herfra skal der
trækkes skat.
Af restbeløbet skal der så
betales husleje, varme,
forsikringer, telefon, buskort, tandlæge, medicin,
mad, vask, samt alle øvrige personlige fornødenheder.
Godt 19 % af de danske
folkepensionister lever i
dag under EU's officielle
fattigdomsgrænse. Det er
dem, der udelukkende har
en folkepension samt en
lille ATP at leve for. De
har ikke meget at slå til
Søren med.
Talen om velfærd
Regeringen talte under
valgkampen meget om velfærd. Men det var ikke den
fattige del af Danmarks
befolkning, som den tænkte
på.
Den har derimod netop
stillet yderligere skattelettelser i udsigt. Og det
er med til at øge uligheden. For de rigeste får
den største skattelettelse
og de fattigste den mindste.
De rigeste 10 % af danskerne får 13.400 kroner i skattelettelse, mens de fattigste
10 % får 1.650 kroner. Ændringer i skatten har foreløbig sparet landets borgere
for adskillige millioner kroner, som de har fået i skattelettelser .
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.Og denne form for fordeling øger kløften mellem rig
og fattig - og samtidig taler
regeringen og Dansk Folkeparti om, ar de vil fortsætte i den kommende periode. Med skattelettelser i
milliardklassen.

væsen til gavn for os alle. I
stedet for at gå i privates
lommer.
Det er med til at øge uligheden i samfundet.

de, hvis jeg var afhængig
af hjælp og så ville få bad
en gang om ugen og gjort
rent knapt en time hver
anden uge.
Specielt når jeg nu bor i et
af verdens rigeste lande.

en god, social politik og
dels at vi vil holde vore
løfter, også efter valget.

Ynkelig minister
Vi har fået en såkaldt
Ingen forbedringer
velfærdsminister, og nu er
Til trods for at kommunerne
alle jo spændte på, om der
i de seneste år har fået flere Usynliggjort
vil blive mere velfærd i
Til trods for, at der er man- Danmark og om hun vil
penge til ældreområdet, så
Betaler sundhedspris
ge folkepensionister i Dan- være medvirkende til at
Tager man sundhedsvæse- har der ikke været råd til
mark, så var deres situation mindske uligheden - eller
net er det også her den fat- større forbedringer. Og
desværre ikke en synlig del om det også blot er en
mange ældre mener desutigste del af befolkningen,
af valgkampen.
den, at de i dag få mindre
der betaler prisen. De rige
narresut, der skal stikke
tid til rengøring og bad, end Her var der ikke megen tale os blår i øjnene.
har sundhedsforsikringer,
om de sociale forhold - an- Hendes debut i TV 2
de fik før.
der hurtigt giver dem bedet end diskussion om de
Og denne fornemmelse er
handling, der samtidig er
Lorry lover desværre
afviste asylansøgeres dårli- ikke godt for fremtiden.
rigtig.
dyrere for samfundet, da
behandling er dyrere på
For når man har de samme ge forhold i vores lejre.
Her skulle hun forsvare
privathospitaler.
penge til rådighed og der Jeg tror desværre, at dennedskæringer på det soMens de fleste folkepensio- også bliver flere ældre til ne mangel på fokus på
ciale område, og det var
nister er henvist til behand- at dele dem, ja så bliver den fattigste del af befolket ynkeligt syn.
ling hos det offentlige med der færre penge til hver ningens vilkår, har været
Det eneste råd, hun kunlange ventelister til følge.
medvirkende til, at vi
enkelt.
ne give de fattige på
Mange gamle må endvide- Når der samtidig bliver tabte valgkampen.
kontanthjælp, der på
re ligge på gange eller
langt flere borgere over 80 Mange gamle har følt sig
grund af sygdom eller
overfyldte stuer. Ofte også år, der tillige stiller flere overset og glemt under
nedslidning ikke var i
når de er færdigbehandlekrav til omsorg og pleje, så valgkampen.
stand til at tage et arbejde, fordi de venter på plehænger regnestykket ikke Derfor har også vore
de, - var, at de blot skulle
jehjems- eller aflastningssammen.
finde sig et arbejde for at
gamle kernevælgere stemt
plads.
komme ud af fattigdomanderledes, end de ellers
Hver 5. pensionist føler,
Staten gav i 2006 i alt 405
men.
har gjort.
at der er skåret gevaldigt i
millioner kroner i "tilskud" hjemmeplejen og at de
Så man har jo sine betænDerfor er vi nødt til at
til disse forsikringer, idet de ansatte skal løbe stadig
keligheder om, hvordan det
bruge tiden til næste valg
kan trækkes fra i skat. Pen- stærkere.
vil gå.
(må det komme snart) til
ge, der kunne havde været
at overbevise vore gamle
Jeg selv ville også føle
brugt til et bedre sundheds- det direkte nedværdigenvælgere om, dels at vi har

og dagligt hører vi om fæno- selvskader eller har en spisemenerne i medierne.
forstyrrelse, samt hvordan
man kan være med til at
Men hvad er en spiseforstyr- opbygge selvværdet hos sig
selv og andre.
relse egentlig?
Hvorfor føler nogen trang til
Spiseforstyrrelser,
at skade sig selv med vilje?
selvskade og selvværd Hvad har selvværd med
Foredrag og debat.
spiseforstyrrelser og selvtirsdag 15-04-2008 kl.
skade at gøre?
19:00 - Kr. 50 RødovreDet anslås, at 75.000 mennesker i Danmark lider af en Og hvad kan man gøre for at gaard
spiseforstyrrelse. Enten ano- hjælpe?
Tilmelding til ovenstående
reksi, bulimi eller overspisI
foredraget
sættes
der
fokus
foredrag kan ske til AOF
ning.
på, hvad der ligger bag spi- Rødovre, tlf. nr. 3648 1599
Og mindst 1 ud af 10 unge
seforstyrrelser og selvskahar prøvet at skære i sig
dende adfærd, hvordan man
selv.
Problematikken er stigende, hjælper én, der allerede

Cutting -

Information fra
AOF Rødovre
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Redaktør hyldest

Goddav du
Velkommen til en rigtig Rødovredreng

Helge Møller har gjort
et fund som afløser på
redaktørposten, nemligh
en rigtig Rødovredreng,
nu først i 50’erne, nemlig Michael Dahm.
Han er født og opvokset
i Rødovre, og nu i efteråret blevet gift med
Anette. Michael ved alt
om Rødovre gennem sit
fodboldspil i AVARTA,
og mange efterfølgende

tillidsposter i AVARTA
og andre steder. Et af
Michaels store holdepunkter er solidaritet
overfor sit safund og
sine medmennesker. Det
er noget at tage med sig
i Socialdemokratiet i
Rødovre.
God ballast
Sin ballast som redaktør
har Michael gennem

Mere tid –

Helge får hjælp
Helge Møller har fået
hjælp til redaktionen af
vores blad, idet Michael
Dahm, en rigtig Rødovredreng, har sagt ja
til at gå ind i redaktionen
af vores dejlige foreningsblad. Og det er en
rutineret hjælp. Ingen
tvivl om det.
Helge kan, med sin store
viden som journalist på
Berlingske gennem 17 år
og vores lokale nyheds- blad i snart 25 år, være

mange år som redaktør
for Lokalavisen og sine
mange tillidsfolk rundt
omkring. Fodbold er den
helt store interesse. Det
ved jeg, som har trænet
ham som knægt i
AVARTA. Der var han
også god til at score
mål, og det samme vil
ske på hans nye post
som redaktør af vores
foreningsblad.
Michael er en fin fyr,
man kan stole på, og han
kan mange ting. Det vil
vi få at se i fremtiden i
Socialdemokratiet her i
Rødovre.

Han er en af Morten
Bødskovs politiske fans
(også min).
For at fortsætte med udviklingen af vores foreningsblad er det vigtigt,
at medlemmerne deltager aktivt med at sende
indlæg til debat. Det synes jeg, vi mangler, og
det er ikke bladets skyld,
men jer medlemmer.
Kom ud af busken.
Michael, velkommen i
Socialdemokratiet og til
jobbet som redaktør.

en glad mand med den
fornemme frivillige indsats gennem alle årene.
Formandsposten i det
lokale Socialdemokrati,
er også noget, der koster
mange kræfter. Og så
har Helge noget, mange
mangler. At kunne sætte
ting i sving med sine
provokatoriske indlæg
og oplæg, og følge dem
til dørs.
Når man er blevet 67 år,
kan det være godt at træde på bremsen og kigge
lidt op. Måske bliver der
mere tid til, at vi ses i
Espelunden til sommer,
når AVARTA har spillet
sig op i 2. division, og

måske få en stille pilsner.

Bent Aabrink

Kæmpet godt og bravtDu har kæmpet godt og
bravt for Socialdemokratiet i Rødovre, og har i
mange år sammen med
Flemming Riedel kæmpet for vores medlemsblad, og for at det kunne
overleve – det er lykkedes. Det er rart at være
medlem af en forening
med en dygtig og initiativrig formand. Det er så
sjældent, man får ros for
en frivillig indsats – men
her er den så Helge.
Godt gået Helge.
Bent Aabrink.
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Annonce

ROCKFESTEN I RØDOVRE 2008
RÅDHUSPLÆNEN I RØDOVRE
Den 31. MAJ 12.00 – 24.00
Det er Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Rødovre (BUS), der står for dette store arrangement, som må betegnes som årets musikbegivenhed i Rødovre
10 populære bands optræder på skift fra 2 store festival-scener, uden kedelige pauser, og det er:
BIG FAT SNAKES – GNAGS – ONE-TWO – SHUBIDUA – DIE HERREN – JOHNNY MADSEN –
JAKOB SVEISTRUP – RASMUS NØHR – SIGURD BARRETT – MGP-SHOW

Udover et varieret musikprogram, vil der være børnetivoli, gratis legeland for børn, masser af
spændende salgsboder med mad og drikke, samt et attraktivt VIP-tilbud til Rødovre-egnens virksomheder og andre, som har lyst til en lidt mere luksuriøs festoplevelse.
DUI-LEG og VIRKE i Rødovre er som medlem af BUS også med i dette arrangement, og vi håber
på at kunne få en pæn økonomisk gevinst ud af det, som vi kan lave nogle gode aktiviteter og lejrture til en rimelig pris for vores medlemmer, og som kan tiltrække flere børn og unge til vores organisation.
Man kan købe billetter i FONA, BILLETLUGEN og Rødovre Migty Bulls butik.
BILLETPRISER:
Fra og med 1. januar – 14. april
295,Fra og med 15. april – 19. maj
350,Fra og med 20. maj samt ved indgangen
395,VIP-tillægsbillet med fri buffet, telt og egne toiletter
295,Yderligere oplysninger kan findes på www.rockfesten.dk/

Leif OlsenFormand
DUI-LEG OG VIRKE, Rødovre
en fælles DSU-afdeling op i de to kommuner. Det er nu
lykkedes t finde en ny formsnd til DSU i Rødovre. Det er
den 19-årige TRune Thingvad Olsen, Slotsherrensvænge
I lang tid har vi ikke haft en aktiv DSU-afdeling. Det hr
15. Han skal nu i gang med at finde andre aktive unge, som
man haft i Herlev, hvorfor kredsbestyrelsen opfordrede
Hlerlevs DSU-formand Theis Rasmussen til at forsøge at få vil være med til at give en hånd med.

Ny formand for DSU
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Aktivitetskalender
Den 21. april kl. 18 gruppe og FU-møde på Rådhuset
Den 23. april kl. 19: Medlemsmøde om EU-programmet i Gunnekær 28
Den 26.april kl. 11 -13 Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 28. april kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 1. maj kl. 7:. 1. maj fest på Rødovregård
Den 7. maj kl.. 18.30: Fællesmøde i beskæftigelsesgruppen og børne-skolegruppen på Teknisk Skole
på Tæbyvej
Den 13. maj kl. 19-21: Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Den 14. maj kl. 19: Møde i børne-skolegruppen i Gunnekær 27
Den 19. maj kl. 18 gruppe-og FU-møde på Rådhuset
Den 24. maj kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv
Den 26. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær
Den 29. maj kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 31. maj kl. 11-13 Torvemøde ved Rådhuset
Den 3. juni kl. 19 på Rødovregaard: AOF arrangement med hjerneforsker Ann Knudsen
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen
Den 5. juni kl. 12 – 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 7. juni kl. 11-13 Torvemøde i Kærene
Den 10. juni kl. 19-21: Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Den 14. juni kl. 11-13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 17. juni kl. 19: Møde i børne-skolegruppen i Gunnekær 28

Kom og diskuter
EU-programmet
Jeg ved godt, at EU er
det mest tiltrækkende
emne i befolkningen, og
slet ikke her i Rødovre.
Men nu er vi i EU, og
kommer formentlig aldrig ud igen. Parlamentet har fået mere magt,
så derfor gælder det om
at få så mange socialdemokrater valgt ind som
muligt. Også her fra
Danmark.
Men disse socialdemokratiske kandidater skal
have en politik, som
baggrund for deres arbejde. Og den politik
kan du være med til at
udforme.
Partistyrelsen har netop
udsendt et udkast til et
socialdemokratisk ar-

Kom til 1. maj
Det er sjældent at en 1. maj falder på en helligdag, men det gør den altså i år. Kristi Himmelfartsdag. Det skulle nødigt betyde, at færre dukker op end sædvanligt.
Jeg synes, vi har en spændende nyhed på programmet i år, nemlig den tidligere folketingsmand, Claus Larsen-Jensen, som har beskæftiget
sig meget med europapolitikken.
Derudover taler vores folketingsmedlem Morten
Bødskov og vores borgmester Erik Nielsen.
Før efter og mellem talerne underholder ”De gode mænd” som sædvanlig med sange, vi kan
synge med på.
Entreen, som dækker morgenmaden og kaffen
eller teen, er også sædvanlig, nemlig 20 kr. For
at tjene lidt på arrangementet er der også arrangeret lotteri, som vi håber mange vil deltage i.
Øl, vand og en lille én kan købes for billig penge.
Vi glæder os til at se jer den 1. maj kl. 7 i Loen
på Rødovregård.

bejdsprogram i EUparlamentet. Det skal nu
diskuteres ude i partiforeningerne landet over
for senere med ændringsforslag at blive
endeligt vedtaget på
kongressen til september.
Derfor inviteres du hermed til at deltage i denne debat.
Vi holder et medlemsmøde onsdag den 23.
april kl. 19 i partilokalerne, hvor vi vil gennemgå programudkastet
”Fællesskab” og komme
med ændringsforslag,
som derefter sendes til Næste blad nr. 3 har deadline
partistyrelsen.
Den 14. maj og sendes il tryk den 20. maj og
Helge Møller
sendes til Citymail den 21. maj
Formand
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Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
* Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
* Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.dk
*Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
*Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
*Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1 tv
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st tv
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net dialog.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com

Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU Rødovre
Rune Thingvad Olsen, Slotsherrens Vænge 15 2.th
23961287
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22
28565608 / mirada@post.tele.dk
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Returneres ved varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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