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Leder

Statsministerens
regeringsomdannelse
Der hersker næppe tvivl om at den regeringsomdannelse, som statsministeren gennemførte den 2. august, har været sommerens eneste politiske nyhed.
Jeg har ikke for vane at rose statsministeren, og det
vil jeg bestemt heller ikke gøre nu. Men jeg må dog
erkende, at statsministeren har en særlig evne til at
redde sig selv på målstregen. Og det er netop det,
at han har gjort med regeringsomdannelsen. Den
har han været rimelig heldig med.
Statsministeren har oprettet et helt nyt ministerium for familie- og forbrugeranliggender, hvilket
mange formentlig vil hilse velkommen. Ikke mindst
børnefamilierne. Desuden har statsministeren også
indsat Connie Hedegaard som ny miljøminister. En
udskiftning på den post har været mere end tiltrængt. Det må forventes, at Connie Hedegaard,
som for flere år siden var politisk ordfører for Det
Konservative Folkeparti, vil sætte natur- og miljøområdet langt mere i centrum end hendes forgænger.
Ifølge nye meningsmålinger har regeringsomdannelsen medført fremgang for de konservative og
dermed også for regeringen, og derfor kan hverken
jeg eller andre komme uden om, at regeringsomdannelsen har været et taktisk godt udspil fra statsministerens side. Men når det er sagt, så er jeg ikke
i tvivl om, at det snart vil gå tilbage for regeringen
igen. Op til regeringsomdannelsen var regeringen i
princippet kørt mere eller mindre fast.
Jeg er derfor stadig fortrøstningsfuld, når jeg
tænker på det folketingsvalg, der kommer senest i
november 2005.
Apropos valg. Til næste år har vi også valg til
kommunalbestyrelsen. Det betyder, at vi så småt
skal tænke på vores kommende lokale valgprogram,
og hvem vi skal opstille til kommunalbestyrelsen.
Jeg skal derfor allerede nu bede alle medlemmer i
Socialdemokratiet i Rødovre om at tænke over, om I
har lyst og tid til at stille op som kandidater. Det er
et spændende job at være kommunalpolitiker, men
jeg vil ikke skjule, at det også er tidskrævende.
Vi skulle meget gerne kunne stille med 19 kandidater, som vi plejer. Og det skulle meget gerne være

kandidater i flere aldersgrupper og med forskellig
erhvervsbaggrund, så vi kan repræsentere hele befolkningen i kommunen. Og så forventer jeg selvfølgelig, at posterne bliver fordelt nogenlunde lige
mellem mænd og kvinder.
På grund af regeringens skattestop og dens
stramme økonomiske politik har den nuværende
valgperiode ikke været helt let for vores partimedlemmer i den nuværende kommunalbestyrelse. Men
efter omstændigheder mener jeg, at vores KBgruppe trods alt har gjort det ganske godt. Den har
været driftsikker, om jeg så må sige. Og vi har rent
faktisk fået gennemført flere socialdemokratiske
mærkesager i valgperioden.
Til gengæld er der nok ikke nogen, der er i tvivl
om, at vores KB-gruppe ikke altid har været særlig
synlig i offentligheden. Det er der nok flere forklaringer på. Men uanset om det skyldes den ene eller
den anden forklaring, vil jeg opfordre jer i KB-gruppen til at styrke det synlige politiske arbejde. Ikke
blot i byrådssalen og i de stående udvalg, men også
i den offentlige debat.
Socialdemokratiet er langt det største politiske
parti i Rødovre Kommune. Det vil vi også være
fremover. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det kræver,
at vi er oppe på mærkerne.
Til slut vil jeg lige erindre om det valg, som vi
havde til Europaparlamentet i juni. Det var et kanonvalg for Socialdemokratiet. Ikke mindst for Poul
Nyrup Rasmussen. Han fik næsten 408.000 personlige stemmer. Det var flot.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke
alle jer, der på forskellig måde deltog i EU-valgarbejdet.

Helge Møller
formand
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Menighedsråd

Støt op om
menighedsrådsvalg
Der er menighedsrådsvalg den 9. november. Her bliver der kampvalg til
Rødovre Kirkes menighedsråd, så alle partimedlemmer, der bor i sognet og er
medlemmer af Socialdemokratiet opfordres til at møde op og stemme
Er du interesseret i at
stille op og blive medlem af et menighedsråd,
så har du chancen nu.
Specielt, hvis du tilhører
Rødovre Kirkes sogn,
for her skal være kampvalg, og Socialdemokratiet opstiller en liste til
valget. Vil du vide mere
om arbejdet i menighedsrådet, så kan du
kontakte nogle af de nuværende medlemmer,
hvis navne følger senere
i artiklen.
Menighedsrådsvalg
er en mærkelig størrelse,
fordi det er sjældent, der
er kampvalg. Det hele
ordnes imellem de interesserede lister på opstillingsmøderne, hvor man
deler pladserne mellem
sig. Sådan er det også i
Rødovre. Men sidste år
var der kampvalg i
Grøndalslunds kirkes
sogn. Og det bliver der
også i år i Rødovre kirkes sogn.
Der sidder medlemmer af Socialdemokratiet i alle fire kirkers menighedsråd, og de behøver støtte fra de medlemmer af partiet, der er
medlemmer af folkekirken, og det er de fleste.
Det egentlige valg finder
sted den 9. november,
men før det holdes der
opstillingsmøder hvor
der aftales fredsvalg
eller kampvalg. Så det
er vigtigt at møde op på
disse opstillingsmøder
for at støtte de socialdemokratiske medlemmer,

vi har i de enkelte sognes menighedsråd.
Ikke alle steder har
man fastsat datoer til
opstillingsmøder, men
det vil man kunne læse i
de lokale ugeblade.

Opstillingsmøder
I Islev kirke holdes der
opstillingsmøde den 14.
september, her ser det
ud til fredsvalg. Henning
Chr. Nielsen udtræder af
menighedsrådet, mens
Michael Hjuler fortsætter, og Birthe Nielsen
nyopstiller. Til de to suppleantposter, partiet har
opstiller Eva Marie Pedersen og Birgit Andreasen. I Grøndalslunds
kirke er der endnu ikke
sat en dato for opstillingsmødet. Her genopstiller de nuværende
medlemmer af menighedsrådet, Preben og
Tove Gutfeldt og Bente
Sørensen ligesom Hanne
Kjærulff stiller op, mens
Knud Vinter afgår. Der er
ingen, som har meldt sig
som suppleanter, så her
vil det være dejligt, hvis
nogen vil melde sig. I
Grøndalslund sogn var
der sidste gang kampvalg, hvor Helle Skaarup
fra venstre opstillede
alene på en liste. Hun
trak så mange stemmer,
at hun kunne have fået
fire flere med ind, bl.a.
fordi der ikke var mange
socialdemokrater, som
mødte op og stemte på
den socialdemokratiske
liste. Helle Skaarup har

dog meddelt, at hun udtræder og listen lukker.
I Hendriksholms kirkes sogn sidder Ritta
Samuelsen og Harry
Hosmann, men de stopper begge. Jens Schmidt
opstiller, men der er brug
for andre, som gerne vil
stille op til menighedsrådet, ligesom der mangler suppleanter. Her holdes der opstillingsmøde
den 6. september.

Kampvalg
Og så er der Rødovre
kirkes sogn, hvor der
bliver kampvalg med en
solid socialdemokratisk
liste. I dag sidder Ulla
Johansen, Margit Grenaae, Hanne Ridder og
Mette Christensen i menighedsrådet. De fortsætter og har fået Leif

Harring Jørgensen med
på listen. De vil gerne
have flere med, også
fordi der mangler suppleanter, så hvis du er
interesseret, så kontakt
et af listens medlemmer
f.eks. Margit Grenaae,
hvis telefonnummer,
man kan finde under bestyrelseslisten, hvor hun
er suppleant.
Møder man ikke til
opstillingsmøderne for
at hjælpe partiets kandidater, så bør alle partimedlemmer, der er bosiddende i Rødovre Kirkes sogn gå op og
stemme på den socialdemokratiske liste den
9. november.
Helge Møller
Formand
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Mindeord

Einar Dahl-Nielsen
er død
Det er med stor sorg, at
vi modtog meddelelsen
om tidligere Borgmester
og æresmedlem af Socialdemokratiet i Rødovre,
Einar Dahl-Nielsens død
den 11. august 2004 på
ældrecenter Broparken.
Han blev 93 år.
Einar Dahl-Nielsen var
Rødovres borgmester
fra 1970 til 1980. Ved
valget i 1970 ønskede
daværende borgmester
Gustav Jensen ikke at
genopstille, og ved det
første møde i den nyvalgte kommunalbestyrelse blev Einar DahlNielsen valgt som hans
efterfølger. I de 10 år
som borgmester regerede han med et absolut
socialdemokratisk flertal
i ryggen.
Han blev født i 1910 i
landsbyen Varpelev på
Stevns og han var politisk aktiv lige fra barnsben. Det var venstrefolk,
der sad på magten og i
starten var der mere end
langt mellem socialdemokraterne på egnen.
Einar og hans far udgjorde en femtedel af
den samlede flok. Senere var han med til at
starte en lokal DSU-afdeling som måtte trække
medlemmer fra fire kommuner for at blive nok.
I 1934 flyttede Einar
Dahl-Nielsen til Rødovre,
hvor han havde fået arbejde som murerarbejdsmand. Det var også her
han mødte sin kone
Grethe, som han blev
gift med i 1936. Deres
tre børn voksede op i
huset i Islev.
Einar Dahl-Nielsen
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var med i politik fra det
øjeblik han kom til byen.
Der boede på det tidspunkt kun godt 2.000
mennesker i Rødovre –
og Islev bestod for det
meste af marker. I et senere interview sagde
han: ”Lige efter krigen
boede der en masse fattige mennesker i Islev.
Mange boede i ”huse”,
som de selv havde tømret sammen af de store
trækasser, som amerikanerne brugte til at eksportere Ford-biler i.
Disse Islev-beboere er
de dejligste mennesker,
jeg har mødt i mit liv”.
Einar Dahl-Nielsen
blev viceborgmester og
medlem af Økonomiudvalget i 1954. Det var i

sig selv noget af en bedrift, da han jo skulle
passe et fuldtidsjob som
murerarbejdsmand 48
timer om ugen ved
siden af. Hans mester
sagde dog ja til, at han
kunne lægge noget arbejdstid om aftenen og
snart kunne man finde
ham på murerstilladset
på de mest besynderlige
tidspunkter af døgnet.
Han havde kun ”syv
spildte landsbyskole-år”
med sig, da han kom til
Rødovre, men han fik
selv lært sig en masse –
og resten tog fagbevægelsen sig af.
Einar Dahl-Nielsen
var de fattiges mand –
han var pligtopfyldende,
respekteret, grundig og

et utroligt behageligt
menneske. Det første
der faldt ind, når man
talte om ham var: ”Han
er rar”. Han opfattede
borgmesterembedet
som en tjeneste han var
i og det politiske arbejde
som en pligt.
Vi har mistet et menneske som satte sig
mange spor i vores
kommune, og vi er
mange, der vil savne
ham. Det største savn
bæres naturligvis af
hans nærmeste, og
vores tanker går til Einar
Dahl-Nielsens familie –
æret være hans minde.
Erik Nielsen
Borgmester

Mindeord

Mindeord
Det var ikke gået i dag,
at være gruppeformand,
viceborgmester og fællesformand. Men sådan
var det i mere end 10 år,
da Einar Dahl-Nielsen i
50’erne og 60’erne bestred alle tre poster på
én gang. Desuden var
han kredsformand i
mange år. Det betegner
vel allerbedst det menneske, han var. For heller ikke dengang var den
lokale politik og partipolitik uden konflikter.
Men på grund af sit
venlige væsen sin store
indsigt i partiet og personerne fik Einar DahlNielsen det hele til at
glide. Man kunne meget
svært blive vred på ham.
Og så kendte han
partiet indefra. Han havde i sin tid som formand
for foreningen i Islev haft
tæt kontakt til medlemmerne bl.a. ved at hjælpe med kontingentopkrævningen, hvor han
samtidig kunne få en
snak med dem og få ryddet problemer af vejen,
før de opstod. Derfor var
han også meget ked af,
at denne tradition sluttede, dels fordi det var
svært at få folk til at
gøre dette arbejde, dels
fordi det blev så nemt
med blot at sende et girokort. Det var Einar
Dahl-Nielsens opfattelse, at det var den bedste måde at holde på
medlemmerne og få ønsket nye medlemmer
velkomne.
Det var i den mangeårige sognerådsformand
og borgmester Gustav

Jensens tid, at det moderne Rødovre blev
grundlagt, men det var i
Einar Dahl-Nielsens tid,
at Rødovre blev til det,
det er i dag. Han fik bygget nye skoler, sportshal
og ungdomsby. I det
hele taget blomstrede
kommunen i de 10 år,
han var borgmester.
Selv efter hans afgang som borgmester i
1980 deltog han flittigt i

partiets arbejde og gav
gode råd både til formænd og borgmestre.
Einar var, hvad man
betegner som en rigtig
socialdemokrat. Han
kom fra arbejderklassen,
var de fattiges værner
og fremsynet og glemte
aldrig, hvor han kom fra.
Derfor blev han da også
udnævnt til vores eneste
æresmedlem.
Vi er mange som har

haft gavn af hans gode
råd og viden. Vi takker
hans familie, fordi han
fik lov til at bruge så
megen tid på at udføre
de socialdemokratiske
ideer i praksis og sender
dem alle gode tanker for
det tab de har lidt.
Helge Møller
Formand
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Grundlovsfest

Mange kom
for at høre på
Poul Nyrup
Af Henning Nielsen,
KB-medlem
Selvom det efterhånden
er nogle måneder siden,
så synes jeg alligevel, at
det er værd at omtale,
at vi den 5. juni endnu
en gang gennemførte et
udendørs grundlovsarrangement på Rødovre-

Som man kan se var der
fyldt godt op på gårdspladsen.
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gaard. Vi var heldige
med vejret, og vi var
mere end 200 tilhørere. I
lighed med tidligere år
sørgede orkesteret Tequila Sunrise for den
musikalske underholdning, og der var så
mange sultne og tørstige sjæle, at der skulle
bæres øl ind og formanden flere gange blev
sendt i byen for at købe
flere pølser.
Der var med andre
ord tale om det, der
efterhånden ligner en

succesfuld årlig socialdemokratisk tradition i
Rødovre.

Nyrup i storform
Grundlovstalerne blev
holdt af Poul Nyrup
Rasmussen, Morten
Bødskov og borgmester
Erik Nielsen.
Poul Nyrup Rasmussen, der var i storform,
talte især om EU og om
international kriminalitet,
arbejdsløshed og menneskesmugling. Han
nævnte herunder, at det

er nødvendigt med et
forenet Europa.
Morten Bødskov gav
i sin tale udtryk for, at
regeringen og Dansk
Folkeparti (DF) fører
blokpolitik, og på den
måde er den såkaldte
konsensus-linie i dansk
politik blevet brudt. Det
skader den politiske
stabilitet. Morten kaldte
i øvrigt Dansk Folkeparti
for Dansk Fyldepenneparti, og dermed hentydede han til, at partiet
rask væk skriver under

Grundlovsfest

Formanden, Helge Møller i rød Socialdemokratisk trøje byder velkommen til de mange mennesker.

på smalle politiske aftaler med regeringen.
Erik Nielsen kom i sin
tale ind på den kommende kommunalreform, og
han sagde blandt andet,

at regeringen ikke havde
været tilstrækkelig åben
med hensyn til sine
egne ideer om reformen.
henning.nielsen@rk.dk

De tre talere ved Grundlovsarrangementet, borgmester Erik Nielsen, Poul
Nyrup Rasmussen og
Folketingsmedlem Morten Bødskov
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Årsmøde

Årsmøde
den 16. september
Der bliver mange emner at diskutere på foreningens
årsmøde den 16. september på Rødovregård. Formand Helge Møller vil kunne give et friskt referat af,
hvad der skete på partiets ordinære kongres, som
finder sted de fire første dage i september.
Erik Nielsen vil kunne orientere om, hvordan det
ser ud med det kommende års budget, og amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen kan fortælle om,
hvilke besværligheder, som tårner sig op i forbindelse med omdannelsen af amterne til regioner.

Morten Bødskov kan give et lille kig ind i, hvordan
det ser ud med den kommende valgkamp.
Vi ændrede formen for på årsmøderne sidste år,
og det har bestyrelsen besluttet at fastholde. Det
betyder, at de fire indledere til en start hver får 10
minutter til at indlede, hvorefter der er debat om
samtlige fire beretninger. Det gav sidste år en livlig
og god debat, som vi også håber, vi får denne gang.
Vel mødt til årsmøde dem 16. september kl. 19
på Rødovregaard.

Undres over stilstanden
Hvor er vores drømme?
Hvor er vores visioner?
Sidste vinter så vi Krøniken – og fik historien om
vore forældres generation og deres politiske
projekt.
Det har vi fået i arv.
Derfor undres jeg i
stigende grad over
vores manglende evne
til at slå igennem med
ideer og visioner siden
katastrofevalget i 2001.
Meningsmålingerne
ligger og vipper rundt
mellem 1,5 og 2 procent
over valgresultatet? men
det rykker ikke for alvor.
Anders Fogh sidder stadig solidt i stolen? og
han gør det faktisk dygtigt? omend jeg på det
indholdsmæssige er helt
uenig.
Socialdemokratiets
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daglige pressemeddelelser er alle bygget op
over den læst, at regeringen er dumme, uduelige og dybest set ikke
egner sig at regere. Derimod skal man have luppen frem for at finde ud
af, hvad Socialdemokratiet vil.
Den linde strøm af
pressemeddelelser virker mavesure. De er
hverken konstruktive
eller fremadrettede – og
det er helt forunderligt,
at man internt bruger så
megen tid på denne stillestående og defensive
strategi, når det hverken
hjælper i meningsmålingerne eller i pressens
omtale af landets indtil
nu største oppositionsparti.
Netop et opposi-

tionsparti skal ikke falde
i den grøft at bruge de
store sprogkanoner i en
sønderlemmende kritik?
uden klart at markere,
hvad alternativet rummer.
Kunne vi derfor ikke
godt snart få nogle bud
fra vore folkevalgte på
Borgen om, hvilke pejlemærker vi skal stile
efter? og især få opstillet nogle visioner, der
kan skabe glæde og en
synlig forskel på VK og
os.
Det amerikanske
præsidentvalg kan ikke
sammenlignes med vore
traditioner for debat og
lignende. Men vi burde
se til John Kerry, Bill
Clinton og de andre
gæve demokrater. De
har valgt en strategi,

hvor de fremhæver
deres drømme og visioner og de underspiller
kritikken af den nuværende præsident.
Det er en klog strategi.
Konklusion: Vi har
brug for en ny og mere
positiv tilgang til vort
politiske arbejde? og
de som er valgt til Christiansborg burde bruge
tiden på at politikudvikle
og få ideerne omsat til
positive drømme og
budskaber, der kan få
vælgerne til at føle og
opleve, at der er et alternativ til VK og O.
Det skylder vi os selv
og vore børn?
Flemming Riedel

Valgkamp

Så starter
valgkamSom man kan se under
aktivitetskalenderen har
bestyrelsen på et ekstraordinært møde den 2.
august iværksat omfattende torvemøder og
foreløbig en stor agitationsdag, som vi vil
følge op med flere. Vi
står jo overfor et folketingsvalg til næste år. Vi
håber samtidig, at vi kan
få nye medlemmer.
Det er i realiteten en
helt banal ”gammeldags” aktion med bl.a.
”dørklokke-aktivitet”. Vi
har lånt en bil og campingvogn af partiforeningen i Herlev, heri er der
stole/bord, pavilloner,
standere med A-plakater, balloner o.l.
Samtidig med at aktiviteten er i gang omkring campingvognen,
går skiftevis Erik Nielsen
og Morgen Bødskov
samt partimedlemmer
på trapperne for at
komme i kontakt med
folk og invitere dem på
en kop kaffe.
Dertil kommer, at der
i ugen op til aktiviteten
sker en områdeuddeling
i området, hvor der ud-

deles en farvetrykt A5løbeseddel som invitation til kaffe og kage.
Der bliver annoncering
af aktiviteten i lokalpressen, hvor der også inviteres til kaffe og kage og
opfordring til at komme
forbi. Og endelig sender
vi et brev fra Erik og
Morten til alle partimedlemmer i området, hvor
de inviteres til at deltage.
Vi har også arrangeret torvemøder på flere lørdage i løbet af
efteråret. Det vil
man kunne se af
aktivitetskalenderen. Her deltager hver gang
vores folketingsmedlem
Morten Bødskov, et par
medlemmer af bestyrelsen og et
eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Hvis der er medlemmer, der gerne vil deltage i uddeling af materiale, så er de meget
velkomne. Se blot på
aktivitetskalenderen,

om tid og sted og mød
op.
Derudover har bestyrelsen på det ekstraordinære møde gennemdrøftet hvem, der gør
hvad, og hvem der er
ansvarlig for hvilke aktiviteter.

Det vil man kunne se
på vores hjemmeside
www.socrodovre.dk
under rubrikken Socialdemokratiet i Rødovre.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Den understående plan var udgivelse via postvæsnet. Det kan vi ikke mere, da det er for dyrt. medlemmerne med e-mail vil derfor få bladet tilsendt på
mail. De som ikke har en e-mail og ikke vil modtage
bladet på denne måde, vil kunne finde det på vores
hjemmeside www.socrodovre.dk. De som ikke har
Nr. 5
Nr. 6

Deadline d. 15.10.
Deadline d. 26.11

en internetforbindelse vil få bladet uddelt ved håndkraft. Derfor kan vi desværre ikke være sikre på, at
bladet bliver delt rundt på de datoer, hvor der står,
det udkommer, men vi tilstræber at bladene kommer
ud så tæt på udgivelsesdatoen som muligt.

Tryk d. 19.10 Udkommer d. 22.10.
Tryk d. 30.11. Udkommer d. 3.12.
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3

3670 9480

Næstformand
Jørgen Dam, Knudsbølvej 37

3670 3007

Hovedkasserer
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1.th.

3672 2002

Kontingentkasserer
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B 3670 6850
Sekretær
Flemming Østergaard Hansen
Auroravej 21 C

3324 1846

Uddannelsessekretær
Ruth Mørch, Ulkær 6, st.th.

3647 0461

Bestyrelsesmedlemmer
Per Biener, Schweizerdalstien 41
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
Jens A. Schmidt, Padborgvej 25
Annie Petersen, Fortvej 6 B
Safdar Sethi, Nørrekær 18, 10. tv.
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222 C 1. tv.
Aksel Mikkelsen,
Bestyrelsessuppleanter:
Margit Grenaae, Espely 20
Erbil Kaya, Torbitsvej 27
Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B

3670
3672
3670
3641
3648
3672
2045

3117
2270
8235
6685
5248
1858
3488

3670 1128
5123 0142

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

Amtsrådsmedlemmer i kredsen
Sygehusudvalgsformand
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Asger Løvskjold,
Kastagervej 32, 2730 Herlev
4499 8200
Formand for Rødovre/Herlev-kredsen
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A
4484 2172
Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
e-mail: smorb@ft.dk – mobil

3257 2276
2022 0832

DSU-Rødovre
Louise Jeppesen, Rådhusstien 37

2613 5841

LO-Rødovre
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
3672 2984
3670 7641

Fanebærer
John Busk, Lucernevej 539

3670 7983

Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk

3672 5610
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27

AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender for alle medlemmer
D. 24.8.

kl. 19

på Rådhuset: Budgetmøde med Borgmester Erik Nielsen.

D. 28.8.

kl. 10-12

ved rådhuset: Torvemøde

D. 4.9.

kl. 10-12

ved Netto i Kærene: Torvemøde

D. 16.9.

kl. 19

på Rødovregård: Årsmøde

D. 18.9.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde

D. 25.9.

kl. 10-12

ved Fakta på Fortvej: Torvemøde

D. 25.9.

kl. 14-17

ved parkeringspladsen ved Vestbadet: Agitationsdag

D. 30.9.

kl. 19

i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

D. 2.10.

kl. 10-12

på Islev Torv: Torvemøde

D. 9.10.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde

D. 16.10.

kl. 19

i Gunnekær 28: Kredsbestyrelsesmøde

D. 23.10.

kl. 10-12

ved rådhuset: Torvemøde

D. 25.10.

kl. 19

i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

D. 30.10.

kl. 10-12

ved Rådhuset: Torvemøde

D. 6.11.

kl. 10-12

ved Netto i Kærene: Torvemøde

D. 13.11.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde

D. 20.11.

kl. 10-12

ved Fakta på Fortvej: Torvemøde

D. 29.11.

kl. 19

i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

D. 11.12.

kl. 10-12

i Viften: Sildemøde

D. 15.12

kl. 19

i Herlev: Kredsbestyrelsesmøde

D. 20.12.

kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

Indkaldelse
til årsmøde i Socialdemokratiet i Rødovre den 16.09. 2004 kl. 19.00 i Loen på Rødovregård

Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beretning v./ formand Helge Møller

6. Landspolitisk beretning
v/ folketingsmedlem Morten Bødskov
7. Debat
8. Eventuelt.

4. Kommunalpolitisk beretning
v./ Borgmester Erik Nielsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

5. Amtspolitisk beretning v./ amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen

Helge Møller
Formand
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Årsmøde i
Socialdemokratiet i
Rødovre den 16.09.
2004 kl. 19.00 i Loen på
Rødovregård

AOF
Rødovre
IRAK - på vej ud af kaos

Se side 11

Foredrag og debat med chefpolitiinspektør Kai Vittrup.
Kai Vittrup har bl.a. fungeret
som politichef i det sydlige Irak.
Ordstyrer: Rødovres folketingsmedlem Morten Bødskov (S).

Hold 7905 Rødovregaard
mandag 27-09-04 kl. 19
Pris kr. 25 - inklusiv kaffe

GHETTO - NEJ TAK
Hvordan undgår vi ghettoer i
Danmark?
v/Rødovres folketingsmedlem
Retsordfører Morten Bødskov
(S)
Morten vil denne aften fortælle
om hans erfaring med kampen
mod ghettoer. Hvordan kan vi
undgå forslumning, kriminalitet,
og utryghed i boligområderne?
Hvad kan kommune, politi og
politikkerne gøre?

Hold 7906 Rødovregaard
onsdag 24-11-04 kl. 19
Pris kr. 25 - inklusiv kaffe

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og
www.aof-rodovre.dk
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