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socialdemokratiet

Bregentved
Så er Børn og Dyr på Bregentved overstået for i år. 

Det var et helt fantastisk vejr, der tiltrak et (rekord)stort antal besøgende.
Også Socialdemokraternes stand havde mange besøgende.

I vores »klima- og miljøtest« blev der lagt flest bolde i røret med teksten:

»Hele el-forbruget skal i 2030 være dækket af vind og sol 
eller anden vedvarende energi.«

Også EU blev drøftet
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Inden for et år skal, der være valg til 
både Folketinget og Europaparlamentet 
og vi skal føre valgkamp for to nye kan-
didater.

I Kredsbestyrelsen er vi ved at sætte 
rammen for arbejdet. Energien er høj og 
ambitionen, om igen at få valgt et social-
demokratisk medlem af Folketinget, fø-
les realistiske. Det bliver ikke nemt, men 
det kan lade sig gøre. 

At få valgt et medlem til Europaparla-
mentet er også en stor opgave, men hel-
ler ikke umulig. Sjællands Storkreds har 
tidligere være repræsenteret i EU-parla-
mentet gennem flere perioder og vi skal 
blive det igen.

Vi får i partiforeningen en stor opgave 
med at fylde den organisatoriske ram-
me ud med aktiviteter, der sætter fokus 
på vores nye folketingskandidat Tanja 
Larsson. Vi kender allerede Tanja, som 
et aktivt og synligt medlem af Byrådet 
og nu skal vi have bredt kendskabet til 
hende så langt ud som muligt. Vi skal 
have alle, vi kender, der tænker, at de vil 
stemme socialdemokratisk til at stemme 
personligt på Tanja. 

Marianne Vind, som er næstformand 
i HK-Privat er valgt til spidskandidat i 
Sjællands Storkreds til EU-valget, bl.a. 

efter indstilling fra Faxe-Kredsen. Ma-
rianne har som næstformand i HK-Pri-
vat arbejdet med arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsespolitik, uddannelse, ar-
bejdsmiljø og turisme. 

Vi har med andre ord to dygtige kandi-
dater, som skal have vores fulde opbak-
ning og støtte i deres valgkamp.

Arbejdet starter nu og vi har brug for 
at få aktiveret alle de ressourcer, vi har 
i foreningen. Ingen indsats er for lille og 
alle er velkomne til at komme med ideer 
til nye aktiviteter. 

Hold øje med vores aktivitetskalender 
i bladet og på Facebook. 

Selvom du ikke ønsker eller ikke har 
tid til at være aktiv i det kommende ar-
bejder, er der dog en vigtig ting, du kan 
gøre. Anbefal vores to kandidater til din 
familie, venner og bekendte. Gør dem 
opmærksom på, at vi har to rigtig dyg-
tige kandidater, som i fremtiden vil være 
gode repræsentanter for vores lokalom-
råde.



Vi går en 
travl tid i 
møde ...

Af Lissie Andréa
 formand
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Budgetmøde
Fællesledelsen for de to 

 socialdemokratiske foreninger 
i Faxe kommune indkalder til 

medlemsmøde angående  
»budget 2019«

tirsdag den 14. august 
klokken 18.30 i 3f Faxe

Jens Hvidemose 
formand for fællesledelsen

Tid til eftertanke ...

Kom og få indflydelse på Faxe Kommunes budget.



Side 4     Socifaxe•NYT

Som gymnast er landsstævnet bare lyk-
ken, som fodboldspiller er sommerferi-
ens fodboldskole lykken, som rockmu-
siker er adgang til Roskilde Festivallen 
lykken – som politiker er det lykken at 
kunne deltage i det årlige Folkemøde i 
Allinge på Bornholm!
 Men tænk, det var først i år, at det gik 
rigtigt op for mig, hvor uundværligt delta-
gelse i Folkemødet egentlig er!

 Jeg er fuld af begejstring – det var 
bare så super skønt at få lov at deltage i 
denne politiske fest.

Folkemødet blev i år besøgt af mig, 
men også af over 100.000 andre gæ-
ster. Alle oplevede vi både »sol over Al-
linge« og en unik fejring af det danske 
demokrati og den frie dialog.

 Ligesom Knud Erik (A) og Ivan Lil-
leng (K) valgte jeg i uge 24 at tage et 
par dage fri fra arbejdet, for i stedet at 
drage til Folkemøde i Allinge på Born-
holm. Flere år har jeg overvejet, men 
jeg har ikke fået taget mig sammen. I 
år blev jeg heldigvis puffet lidt ekstra og 
det sidste stykke. Venner fra mit faglige 
netværk og nogle gode kammerater in-
viterede mig til at deltage i et par spæn-
dende paneldebatter, og så var der in-
gen vej udenom.

 Sammen med utrolig mange andre, 
oplevede jeg et fantastisk veltilrettelagt 
folkemøde. Fuld solskin, de skønneste 
omgivelser og kun glade mennesker 
dannede rammen om et utal af debat-
ter mellem beslutningstagere, erhvervs-
liv, interesseorganisationer og politikere 
fra både Folketing, Kommuner, Regio-
ner og EU. Folkemødet bød på et hav af 
unikke møder, hvor jeg ansigt til ansigt 
indgik i dialog med andre beslutningsta-
gere og meningsdannere.

Jeg er så stolt og glad for, at det i Dan-
mark, og på Bornholm, på fornemste vis 
er muligt at hylde demokratiet og fælles-
skabet.

 Som sagt har jeg ikke deltaget i Fol-
kemødet tidligere, men kun hørt om det, 

Af Camilla Meyer
 byrådsmedlem
 

Folkemødet
en kæmpe demokratifest 
og en kæmpe oplevelse
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blandt andet fra Knud Erik. Men selv 
om jeg kun har hørt Folkemødet godt 
omtalt, så overgik oplevelsen alle mine 
bedste forventninger. 

Det var et par overvældende og min-
deværdige dage – bestemt anbefalel-
sesværdigt og et arrangement som jeg 
håber, at deltage ved igen til næste år 
og mange år sidenhen.

 I år deltog 1.125 foreninger, virksom-
heder, interesseorganisationer og politi-
ske partier. Ligesom 648 presseakkredi-
terede journalister var tilstede under de 
fire debatdage.

På folkemødet mødes høj som lav 
og uundgåeligt stødte jeg ind i ta-
ler, debatter, seminarer, workshops 
og andre arrangementer med centra-
le meningsdannere, videnspersoner og 
beslutningstagere. Folkemødet er et fol-
keligt arrangement, hvor vi i bedste fe-
stivalstemning og helt uformelt kommer 
hinanden ved.

Som fremmødt fik jeg mulighed for at 
møde og indgå i diskussioner med per-
soner, som jeg ellers ikke møder. Jeg 
kunne debattere alle tænkelige relevan-
te eller potentielt relevante temaer »un-
plugged« og direkte med både lokale og 
nationale meningsdannere.

Der er ikke tvivl om, at deltagelse og 
den lette ligefremme meningsudveks-
ling ved Folkemødet har betydning og 
indflydelse på såvel lokale beslutninger 
i kommunerne som lovgivning i Folketin-
get. Som deltager har jeg fået en mæng-
de gode oplevelser med hjem. Jeg har 
fået ny og brugbar viden om politiske 
spørgsmål, og ikke mindst er jeg blevet 
motiveret i forhold til mit fortsatte politi-
ske engagement og virke.
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EU-møde i Faxe
Kom og mød

Og få en snak om Socialdemokratiets solidaritetspagt, 
som skal vedtages på kongressen til September.

Torsdag den 30. august klokken 19.00-21.00
3F Faxe • Rådhusvej 73 • 4640 Faxe

Christel SchaldemoseMarianne Vind &
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Socifaxe•nyt

er det lokale medlemsblad for alle 
Socialdemokrater i Faxe kommune 
og omdeles til vores medlemmer 
ca. 4 gange om året.

Har du kommentarer eller ind-
læg til Socifaxe•nyt, så send dem 
til Leif, der layouter bladet.

Det sker bedst på mail og gerne 
vedhæftet billeder.

Leif Jensen
Nøddevænget 20, Dalby

4690 Haslev
—  —  —

leif.jensen@dalbynet.dk
+45 2129 8672

Følg os og deltag i  
debatten på Facebook

Socialdemokraterne i Faxe Kommune:
https://www.facebook.com/socifaxe/

Mød os på Facebook
Socialdemokraterne i Faxe 
kommune er på Facebook. 

Vi har en lukket gruppe, som 
du - som medlem - kan blive 
en del af. Find gruppen og søg 
om medlemskab, og så er du 
snart klar til at modtage lokale 
nyheder her.

Få nyheder på mailen
Du kan vælge af få de lokale 
S- nyheder på mail. 

Send en mail til forenin-
gens formand Lissi Andréa 
på  lian@faxekommune.dk, så 
kommer er du hurtigt med på 
»mail listen«.

Ønsker du at få Socifaxe•nyt 
på mail, så skal du bede om 
det på sammen mailadres-
se; eller hent bladet på vores 
hjemmeside - socifaxe.dk.



Side 8     Socifaxe•NYT

Efter valget og konstitueringen af det 
nye byråd stod det klart, at det vi so-
cialdemokrater havde frygtet, var sket. 
Steen Petersen (O) var blevet formand 
for beskæftigelse- og integrationsudval-
get.

På det første udvalgsmøde udtrykte 
Socialdemokratiet bekymring ved ind-
stillingen af Steen Petersen (O) som for-
mand, og vi stillede derfor forslag om, at 
Nellie Bradsted (V) skulle blive formand 
for udvalget. Desværre stemte Venstre, 
Borgerlisten og Dansk Folkeparti ikke 
for vores forslag.

Satspuljemidler
Allerede den 23. april blev vores bange 
anelser bekræftet, under punkt 34 på 
dagsordenen: »Pulje til ansættelse af en 
integrations- og beskæftigelsesambas-
sadør«.

Som led i satspuljemidlerne kunne 
kommunen ansøge om midler til den-
ne ordning (de første 3 år vil medarbej-
deren være fuldt finansieret af satspul-
jemidlerne). Ambassadøren skal støtte 
kommunen i indsatsen med at skabe 

flest mulige ordinære jobs til flygtninge 
og familiesammenførte.

Dansk Folkeparti, repræsenteret ved 
Steen Petersen, stemte som den ene-
ste, imod denne indstilling, da DF ikke 
mener, at flygtninge skal integreres. 

Det er naturligvis ikke noget, vi som 
parti kan lade passere i tavshed! 

Skal de flygtninge og indvandrere, vi 
har i Danmark, ikke integreres, hverken 
i samfundet eller på arbejdsmarkedet? 

Naturligvis skal de det! 
Desuden mener vi, at det er økono-

misk uansvarligt at fastholde mennesker 
på overførselsindkomster – uanset al-
der, køn, etnicitet, religion, kropsvægt, 
hårfarve eller noget som helst andet. 
Det er hverken godt for det enkelte men-
neske, for familien, for lokalsamfundet 
eller for samfundsøkonomien.

Derfor vagte det også stor utilfreds-
hed, da DF’s repræsentant på udvalgs-
mødet, under punkt 55 på dagsordenen, 
valgte at stemme imod, at Faxe kom-
mune skulle tage imod de bevilgede 
satspuljemidler til denne vigtige opgave, 
med begrundelse i, at »…Faxe Kommu-

Beskæftigelses- 
og integrations-

udvalget
Af Tanja Larsson

 byrådsmedlem &
folketingskandidat
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ne fremover skal fokusere langt mere på 
at skabe jobs til arbejdsløse danskere«.

Den socialdemokratiske gruppe er na-
turligvis forarget over det etiske i dette, 
men ligeledes er vi forargede over, at 
det virkelig er vigtigere for DF, at afholde 
indvandrere og flygtninge fra at komme 
ud på arbejdsmarkedet, end det at udvi-
se økonomisk ansvarlighed. 

Hvad blev der af DF’s ansvarlighed? 
Og hvordan kan Venstre og Liberal Al-

liance samarbejde så tæt med DF, når 
Venstre og Liberal Alliance netop går ind 
for, at man først og fremmest skal være 
selvforsørgende?

Derfor vagte det også stor glæde, da 
Venstre, på mandagens udvalgsmøde, 
valgte at stemme for Socialdemokratiets 
bemærkning til dagsordenen, lydende 
således: »Et flertal udtrykker bekymring 
over, at Udvalgsformanden stemmer 
imod pulje til ansættelse af en Integra-
tionsmedarbejder, da Formandens hold-
ning vurderes at kunne hæmme arbej-
det med at få flygtninge beskæftiget til 
gavn for det danske arbejdsmarked«.

Dette viser os, at det arbejde og sam-
arbejde den socialdemokratiske grup-
pe har knoklet med siden Nytår begyn-
der at give resultater. Vi ser dette som et 

tegn på, at dele af Byrådets »blå blok« 
rent faktisk ser Socialdemokratiet som 
en seriøs, ordentlig og ansvarlig samar-
bejdspartner – og som i forskellige sa-
ger er mere attraktiv at samarbejde med 
end de øvrige partier fra flertalsgrup-
pen.

Rigtig strategi
I den socialdemokratiske byrådsgruppe 
tror vi på, at vi har valgt den rigtige stra-
tegi og stil, hvor vi får indflydelse ved at 
stå sammen i gruppen og appellerer til 
de forskellige flertalspartier fra sag til 
sag. 

Vi holder to gruppemøder om måne-
den, hvor strategi og politik diskuteres 
ud fra de enkelte sager på de respektive 
dagsordner.

Afslutningen på første halvår har væ-
ret meget positiv, og vi har »vundet« 
nogle hårde og svære kampe i de for-
skellige udvalg.

Vi håber, at andet halvår vil starte der 
hvor vi sluttede.

Og med denne positive og opløftende 
afslutning vil byrådsgruppen ønske jer 
alle en rigtig dejlig sommer.



Et stemningsbillede fra Folkemødet på 
Bornholm 2018.
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En seriøst arbejdende 
opposition
Det er lidt specielt at komme i opposition 
efter 8 år med ansvaret for ledelsen af 
kommunen. Indflydelse er så ikke bare 
noget man har, men noget man skal ar-
bejde ekstra for.

Både i den socialdemokratiske by-
rådsgruppe og i den samlede mindre-
talsgruppe med Konservative, Enhedsli-
sten og SF arbejder vi intenst på at være 
de bedst forberedte, den første forud-
sætning for at få indflydelse som min-
dretal. Vi holder gruppemøder 2 gan-
ge om måneden, før udvalgsmøderne, 
hvor alle dagsordener gennemgås og 
før økonomiudvalgs- og byrådsmøder-
ne, hvor den mere overordnede strategi 
lægges. 

Spildevand og integration
Fra starten var de mest iøjnefaldende 
uenigheder i forhold til spildevandsrens-
ning i det åbne land og DF’s modstand 
mod integration af de flygtninge, der har 
fået asyl. 

I valgkampen lovede både DF, LA 
og visse venstrefolk, at påbud om spil-
devandsrensning og politianmeldelser 
skulle trækkes tilbage. Alt det er faldet 
til jorden. Man har måttet acceptere den 
vedtagne spildevandsplan, og der er 
ikke trukket hverken påbud eller politian-

meldelser tilbage. Derudover har DF’s 
Lars Folmann tabt sin sag mod Faxe 
Kommune, og dommen bakker helt op 
om kommunens måde at håndtere om-
rådet på.  Man har også nødtvunget ac-
cepteret, at der nu - efter borgernes øn-
sker – bliver kloakeret i landsbyerne St. 
Linde og Frenderup. 

Vi markerede allerede på det konsti-
tuerende møde, at vi fandt, at valget af 
Steen Petersen som formand for Be-
skæftigelses- og Integrationsudvalget 
var en provokation mod flygtningene 
i kommunen, da han er erklæret mod-
stander af enhver form for integration. 
Vi foreslog derfor uden held en anden 
fra flertalsgruppen, Nellie Bradsted, 
som formand. På udvalgsmødet den 
25. juni lykkedes det imidlertid sammen 
med Venstres 2 medlemmer at få flertal 
for en udtalelse, der udtrykker bekym-
ring over formandens modstand mod, at 
flygtninge integreres på arbejdsmarke-
det. Et godt signal til borgerne og en vig-
tig kile ind i flertalsgruppen.

Dialogmøder, læreraftaler og 
støtte til brandmænd
Vi oplever manglende dialog med bor-
gere og medarbejdere i kommunen som 
en udfordring, der skal gøres noget ved. 
Vi har derfor taget initiativ til flere og 
bredere dialogmøder på i første omgang 

Resultater 
efter et halvt år i 
opposition

Af Knud Erik Hansen
 gruppeformand
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skole- og daginstitutionsområderne og 
har heldigvis fået flertallet med på det 
forslag.

Vi har også forholdt os aktivt til den 
frustration, som der stadig er blandt 
kommunens lærere over vilkårene om-
kring arbejdstiden. Vi har rejst og fået 
vedtaget et forslag i økonomiudvalget 
om at få forhandlet en egentlig kommu-
neaftale med Danmarks Lærerforening 
om lærernes arbejdstid. Vel at mærke 
en aftale, der ikke forringer de nuværen-
de vilkår, men gerne skaber større flek-
sibilitet for lærerne.

Nu vi er ved arbejdsforhold, har vi 
også sikret, at vores brandmænd beva-
rer nuværende aftaler om bemanding 
af bilerne og får hævet lønnen til det ni-
veau, som andre i det fælles beredskab 
har.

Nej til besparelser på indevæ-
rende budget
Sidste år oplevede vi, at det daværende 
uddannelsesudvalg følte sig tvunget til 
at gennemføre besparelser på skolerne i 
løbet af året. Det viste sig efterfølgende, 
at der ikke var grund til besparelserne. 
Området kom ud med et pænt overskud. 
Det vil vi ikke risikere i år. Det er heldig-
vis lykkedes os at få overbevist flertal-
let i Børn- & Læringsudvalget om, at der 
ikke på nuværende tidspunkt er behov 
for lignende besparelser i år, selv om 
det var indstillet fra administrationen. 
Desværre kunne vi ikke få flertallet i So-
cialudvalget med på det samme, så der 
er besparelser på vej i forhold til udsatte 
børn og voksenhandicapområdet.

Nu venter vi spændt på budgetfor-
handlingerne efter sommerferien.  



Partiforeningens nye »kampagnevogn« blev naturligvis fremvist ... og beundret.
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Hvis du bliver valgt ind, så opdager du 
det: Det er bare en helt anden verden! 

Sådan sagde en af Socialdemokrati-
ets kvindelige veteran til mig på Folke-
møde Bornholm i 2017. Jeg smilede og 
sagde, at nu må vi se, det kan jeg jo ikke 
vide på forhånd. 

Inderst inde tænkte jeg, at så anderle-
des er det vel heller ikke fra den verden 
jeg kender nu – eller hvad? Og nej. Det 
er det ikke. og så alligevel ...

Det der er anderledes, helt anderle-
des, ved at være medlem af Byrådet 
versus ikke at være det er, at der er et 
embedsværk. Dygtige mennesker kan 
hjælpe dig med en mængde ting, for ek-
sempel at finde den information frem til 
dig, som du skal bruge for at forstå et 
emne eller en sag. Det gør de, og det 
skal de, uagtet hvilket parti du tilhører og 
uagtet at de ved, at du muligvis vil have 
en markant politisk holdning til den sag, 
du får oplyst.

En 
helt 

anden 
verden
Af Christina Birkemose

 byrådsmedlem

I de mange år, hvor jeg har arbejdet 
som frivillig ved siden af mit fuldtidsjob, 
har jeg ikke haft adgang til dén slags 
hjælp. Nu er der jurister, der kan hjælpe 
mig med at vurdere sager, der er rådgi-
vere, der udarbejder dagsordenerne før 
møderne, dagsordner, som jeg får di-
rekte ind på computeren. Computeren 
er stillet til rådighed af kommunen, sam-
men med en mobiltelefon med et sær-
skilt telefonnummer. Når jeg trykker mig 
ind i talerrækken i byrådssalen, er der 
live-kamera på, så folk kan sidde i deres 
hjem og se og høre, hvad vi udtrykker i 
forhold til den enkelte sag.

Også Facebook har vist sig at være en 
del af denne »helt anden verden«. Hvor 
jeg før brugte det til hyggelige opdate-
ringer til familie og venner, så svarer dét 
jeg siger i en gruppe på internettet nu 
til, hvis jeg tog en ølkasse under armen, 
gik ned på torvet og råbte mine holdnin-
ger ud over pladsen … Med den forskel, 
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som erfaringen allerede har lært mig, at 
man kan komme i avisen med en hold-
ning, man ikke har talt med en eneste 
journalist om. Facebook kan pludselig 
blive den eneste kilde. Du tror at der ikke 
er et øje, der hører efter, men pludselig 
lever det derude. Det er godt. Og ordene 
skal derfor vejes på en guldvægt.

Det skal jeg for resten også selv, for 
vægten kravler hurtigt opad. Selvom vi 
har fået justeret forplejningen, (ja, der 
er også nogen der laver mad til os mel-
lem de mange og lange møder), så der 
nu er salat til det meste, så er tiden ikke 
længere til så meget motion, som før jeg 
blev valgt. I denne »en helt anden ver-
den« er det alt for sjældent, jeg har tid 
eller lyst til at løbe fra min skønne fami-
lie, når jeg endelig er kommet hjem til 
dem. 

Det medfører naturligvis, at der er en 
sandsynlighed for at jeg ender som en 
af »de tunge drenge« i løbet af perioden, 
hvis ikke jeg får lusket motion ind i hver-
dagen. 

GOD SOMMER


Salat og vægtløftning er gode metoder 
til at forsøge at holde vægten nede, nu 
der ikke længere er helt så god tid til en 
løbetur!

Der var mange mennesker på Bregentved ... både store og små, som næsten kunne nå.
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Lørdag den 16. juni tog jeg bussen fra 
Hovedbanegården i København, klok-
ken 06.15, for sammen med en masse 
andre at tage en 1 dagstur til folkemødet 
på Bornholm.

Forventningerne var store, og efter 
knap 4 timers transport ankom vi til Al-
linge, og efterhånden som jeg nærmede 
mig havnen, gik det op for mig hvor stort 
et arrangement det er, mange menne-
sker overalt, men alligevel plads til alle, 
en rar og positiv stemning.

Jeg havde hjemmefra planlagt nogle 
debatter jeg ville overvære, men efter 
kort tid, finder jeg ud af at det ikke er mu-
ligt at nå alt, hvad jeg har sat mig for at 
se, så efter at have hørt en del af en EU 
diskussion, mellem Mogens Lykketoft, 
Jeppe Kofoed, og Peder Holk fra Novo-
zymes, om globaliseringen der løber 
løbsk, og at den stigende velstand, en-
der i lommerne på klodens rigeste ene 
procent, besluttede jeg mig for at prøve 
at følge min plan så godt jeg kunne.

Første stop på min planlagte rute var 
Operate, Havnegadescenen, her in-
terviewede direktør Thomas Ebdrup, 
Danmarks yngste borgmester Christina 
Krzrosiak, om hvordan det første snart 
halve år som borgmester er gået. 

Christina fortalte, at det er en foran-
dring ikke kun for hende, men også 

for hendes familie, og venner, som bli-
ver kontaktet af kommunens borger, og 
journalister, hvis de ikke lige kan komme 
i kontakt med borgmesteren. 

Det kom også frem at hun er stædig, 
og målrette, og bliver kaldt en skrap 
dame, fordi hun går benhårdt efter de 
mål hun sætter sig, men samtidig er hun 
meget ydmyg, over for hendes rolle som 
politiker, og ikke mindst som borgme-
ster.

Efter en dejlig fiskebuffet på Allinge 
Røgeri, var det tid til at kigge forbi den 
gamle brandstation, som er Socialde-
mokratiets tilholdssted, på folkemødet, 
her talte Bl.a. Mogens Lykketoft, om 
demokratiarbejdet i internationalt per-
spektiv, og om hvor vigtigt det er at vi 
engagere os i dette arbejde, og at vi 
samarbejder med vore søsterpartier 
ude omkring i verden.

Jeg gik videre på opdagelse, og faldt 
over en debat i SF´s telt, med Margre-
te Auken, og plastindustrien, med over-
skriften, plastik er kommet for at blive, 
hvordan skaber vi en verden uden plast-
forurening, de havde bl.a. en snak om 
biologisk nedbrydelige materialer, som 
erstatning, der hvor det giver mening, for 
som hun sagde der brug for handling, 
hvis ikke vores natur,verdenshavene, og 
dyr skal drukne i plastikaffald.

Folkemøde 
Bornholm 

2018
Af Rene Tutak
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På vej til mit næste planlagte møde, 
Verden i kaos? et udenrigspolitisk top-
møde med ungdomspartierne, kom jeg 
lige forbi Venstres have, her forenedes 
Bertel Harders, og Søren Pinds stem-
mer i danske syng med klassikere, dette 
var et kæmpe tilløbsstykke, og folk hyg-
gede sig, jeg ankom 2 minutter før mø-
det startede, hvilket kun skete 2 gange 
på hele dagen.

Lykke Friis, bød velkommen og præ-
senterede panelet af ungdomspolitikere, 
og Emilie Dahl, fra Udenrigspolitisk sel-
skab, startede debatten i god ro og or-
den, men så kom Clement Kjersgaard 
og overtog styringen, hvilke resulterede 
i han sædvanlige kontroleret kaos, der 
var lagt op til en visionær udenrigspoli-
tisk diskussion, men det kom meget hur-
tigt til at lyde som en hvilken som helst 
anden paneldebat. På den ene side, 
bekymrende, da det jo er ungdomspo-
litikerne der har mulighed for at tænke 
stort, og langt frem, og det synes jeg 
ikke de gjorde, på den anden side be-
tryggende, for så er der jo ikke de store 
omvæltende forandringer på vej, i nær-
meste fremtid.

Jeg havde håbet på nogle større visio-
ner, end at ligne de politikere der sidder 
ved magten i dag.

Således opløftet, gik jeg tilbag til hav-
neområdet, for at høre et oplæg fra 
Landbrug og Fødevare, under overskrif-
ten, Fra bajer og biksemad til gourmet-
bryg og gastronomi.

Under ledelse af Timm Vladimir, blev 
publikum guidet igennem en smagning 
af 4 forskellige øl, med tilhørende små 
lækre hapser, og en snak med Jacob 
Alsing fra Mikkeler, og Mads Bøttger 
fra Dragsholm slot, om udviklingen fra 
håndbajer til at det nu er muligt at få en 
ølmenu til sin gourmet mad, når man går 

på restaurant, et velbesøgt, og veltilret-
telagt arrangement.

Så var klokken blevet omkring 17.30, 
og der var vist noget med at der var no-
gen der skulle spille noget bold, det kun-
ne man tydeligt se da mange telte var 
ved at lukke ned, så en sidste slentretur 
rundt i byen, inden det var tid til at be-
væge sig mod bussen, men alligevel ca. 
1 time der skulle slås ihjel, inden bus-
sen kom.

I retning mod bussen, kommer jeg for-
bi Friday, og samtidig leder jeg efter no-
get at spise inden vi skal tilbage mod 
København, på Friday har de sat grill 
op, og jeg bevæger mig nærmere for at 
finde ud af at der er gratis grillpølser, og 
mulighed for et sidste debatmøde, som 
ikke var på min liste, men jeg valgte at 
sætte mig, og høre hvad de havde på 
hjertet, under overskriften Modspil til 
magtspil, diskuterede forfatter Kaspar 
Colling Nielsen, og Kunstner Jesper 
Dalgaard om hvordan politik i dag har 
udviklet sig til resultatkontrakter, og at 
politikerne har glemt at drømmer stort, 
og beskrive visioner der rækker længe-
re end til næste valgperiode, en forfri-
skende, omend noget rodet rundtur i de 
2 herres filosofiske tankespind.

På vej hjem i bussen, er der tid til at 
oplevelserne kan bundfælde sig, det har 
været en helt fantastisk oplevelse, og 
jeg har allerede bestilt overnatning til 
næste år, fordi 1 dag simpelthen er alt 
for lidt.

Hvis du har tænkt dig at tager på fol-
kemøde næste år, så tjek programmet, 
og planlæg din dag, men vær parat til 
at falde over noget du ikke har planlagt.
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For halvandet år siden var Christina Bir-
kemose initiativtager til Helga Prisen, 
der er det socialdemokratiske ligestil-
lingsnetværk Helga Netværkets årlige 
pris. Helga Netværk er stiftet af Camilla 
Meyer, der også er her fra kredsen.

Helga Prisen uddeles i år den 6. sep-
tember klokken 17. Det finder sted ved 
et arrangement på Socialdemokratiets 
partikontor i København. Vi håber at I 
har lyst til at deltage. 

I kan kontakte Christina på telefon 81 
11 18 60 eller på mail til c.birkemose@
gmail.com, hvis I har spørgsmål til ar-
rangementet, kandidater I ønsker at ind-
stille til prisen, eller hvis I vil være med til 
at arrangere fælles transport.

Hvorfor en HELGA-pris
Vi har stadig brug for at opretholde et 
styrket fokus på ligestilling i Socialdemo-
kratiet, såvel som i fagbevægelserne og 
det øvrige samfund. Det medvirker med-
lemmerne af Helga Netværk til gennem 
deres engagement i partiet og i netvær-
ket. Prisen skal desuden medvirke til at 
understøtte menneskers mod og vilje til 
at kæmpe i ligestillingsspørgsmål.

 
Kriterier for tildeling af prisen
Prisen gives en gang årligt.

Modtageren er en socialdemokrat el-
ler gruppe af socialdemokrater, der har 
skabt særligt fokus på kvinders situati-
on og ligestilling, i partiet og/eller i fag-
bevægelsen/ på arbejdsmarkedet/ sam-
fundet i øvrigt. 

Prisen tildeles en kvinde eller grup-
pe af kvinder, som i dette arbejde har 
vist ekstraordinært  mod, uselvviskhed 
og vilje til at stå fast ved deres sag, selv 
under pres, offentlig bevågenhed og ud-
skamning.



Uddeling af
Helga Prisen
Af Christina Birkemose

 byrådsmedlem
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Til medlemmerne af Socialdemokratiet i Faxe kommune
Lovgivningen om behandling af persondata har ændret sig pr. 25. maj 2018, 
hvor EU's nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft.

Vi værner om dine oplysninger
Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som 
er nødvendige for at håndtere dit medlemskab hos os eller for at opfylde lovgiv-
ningen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
• Opkrævning af kontingent - medlemslisten slettes efter hver kontingentop-

krævning.
• Kampagner - medlemslisten slettes efter hver kampagne.
• Mailhenvendelse om hjælp ved f.eks. »Børn og dyr« og »Cracy Night« 

Maillister opbevares af formanden og slettes ikke.
• Rettelse af uddelerlister* til bladuddelerne - medlemslisten slettes, når ret-

telserne er gennemført.
• Uddelerlister til bladuddelerne (disse laves p.t. af 2 personer fra bestyrel-

sen) - disse lister slettes ikke, men gemmes af de personer, der står for at 
lave uddelerlisterne. 

*) Uddelerlisterne består af navn, adresse og by - uddelerne destruerer listen 
efter endt uddeling.

Hvis du kan godkende, at dine oplysninger bruges til ovenstående punkter, så 
skal du ikke foretage dig noget.
Hvis du derimod ikke kan godkende, at dine oplysninger bruges til oven-
stående punkter, så skal du rette henvendelse til kassereren Mariane Hansen 
eller formand Lissie Andréa.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Faxe Kommune
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Bestyrelsen
Socialdemokrater i Faxe Kommune

Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
3084 3008, lian@faxekommune.dk
Næstformand:
René Tutak
Vitus Berings Vej 1B, 
4654 Faxe Ladeplads
2331 2129,  tutak70@hotmail.com
Kasserer:
Mariane Hansen
Dådyrvej 4, 4690 Haslev
2943 5485, luller@post11.tele.dk 
Sekretær:
Flemming Olsen
Kvædevej 8, 4690 Haslev
2086 2531, jefo@haslevnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Kristen Olesen
Alfavej 6, 4654 Faxe Ladeplads
2176 1898, krol@faxekommune.dk 
Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev
2019 3811, hvidemose@mail.tele.dk 
Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
2334 3446, henning1512@yahoo.dk
Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9, 4640 Faxe
4013 6482, olh@live.dk

Husk vores hjemmeside:
socifaxe.dk
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Bliv medlem af Socialdemokratiet
... og få indflydelse på morgendagens Danmark!

Du  finder en  indmeldelsesblanket  på 
www.socifaxe.dk

Eller ring  til  Lissie Andréa 
på  3084 3008

A

Jeg vil gøre en forskel!
Hvad med dig?

Fra kassereren:
Har vi de rigtige oplysninger?
Hvis du siger ja, så tænk lige over, 
om vi også har dit mobilnummer og 
din mail-adresse.

Du er måske flyttet, men fik du nu 
også meldt flytning til kassereren.

Har du fået nyt telefonnummer, nyt 
mobilnummer eller ny mail-adresse 
så husk at meddele kassereren ret-
telserne.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Spids pennen
... og skriv et indlæg!
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keha@faxekommune.dk - 3050 2026 

Tanja Larsson
larss@faxekommune.dk - 2077 2377

Christina Birkemose
cbirk@faxekommune.dk - 8111 1860

Camilla Meyer
came@faxekommune.dk  - 4040 4973

Finn Hansen
fihn@faxekommune.dk - 2923 0736

Per Thomsen
petha@faxekommune.dk - 5120 9574

Steen Andersen
stana@faxekommune.dk - 2392 4619

Laura Andréa
landra@faxekommune.dk - 4226 1210

© Leif Jensen

Aktivitets- og mødeplan:
Crazy Night – Faxe den 12. august
Karise Byfest - 13. august - 14.00 -  ?
Åbent bestyrelsesmøde - 15. august - 18.30
Aktivitets- og kampagnekursus - 19. august
Folkemøde Møn - 24. og 25. august
Foreningernes dag i Haslev - 2. september
Åbent bestyrelsesmøde - 11. september - 18.30
Lukket bestyrelsesmøde - 11. oktober - 18.30
Deadline på næste Socifaxe•Nyt - 14. oktober

Hold øje med vores Facebook-side, hvor alle arrangementerne 
bliver slået op som begivenheder. Som udgangspunkt holder vi 
bestyrelsesmøderne i 3F, Rådhusvej 73, 4640 Faxe.


