Nr. 2. februar 2010
Arrangementer i februar
2.

Sundheds– og socialpolitik,
Snebærhaven 48, kl. 19.30
6. Sildemøde, Foyeren, 11-13
9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
15. Deadline for S-Posten
23 S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30
HUSK
GENERALFORSAMLINGEN
D. 19. APRIL

VIGTIGT STILLINGSOPSLAG
Se side 5
Kontakt formanden hurtigst muligt på
Tlf.. 43 62 24 74

31. årgang
Ny arbejdsgruppe om
Sundheds– og socialpolitik
Første møde d. 2. februar
Se nærmere s. 9
________________

OM AT DISKUTERE
Læs den sjove og tankevækkende
artikel s. 3
Til dig, der er vild med FACEBOOK
Se side 13
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S-posten

S-POSTEN

Indhold:

Medlemsblad for
Socialdemokraterne i Albertslund.
Redaktion:
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)
Henrik Hess og Britta S. Jørgensen
Indlæg sendes eller mailes til:
Jette Kammer Jensen
Tranehusene 96, 2620, Albertslund
Tlf.: 43 64 54 94
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk
Deadline - se kalenderen bagest i bladet
S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.
S-posten findes på hjemmesiden
www.x-ved-a.dk.
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Leveringsproblemer - kontakt: Aage
Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Vi bygger
fremtidens samfund

Lay-out: Britta S. Jørgensen
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

– og vi bygger
hele tiden om.

Korrektur: Henrik Hessemail: Greve.Hess@webspeed.dk

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:
Ønsker nedsat
kontingent
Dato:

/

 På grund af at være fyldt 60 år
2010

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund
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Kære partifæller
Mon ikke der er andre end mig, der har moret sig over de svar især
Venstre-folk giver i debatter. ”Det har vi altid sagt” eller om modpartens synspunkter ”det er helt forældet og yt i et moderne samfund”; svarene falder prompte uanset om det er en netop nyudnævnt minister eller en dreven basse, der anvender dem. Tydeligvis
er der tale om en skoling i partiet.
Men er den af nyere dato? Nej. Min kone fandt et avisudklip fra
1943, der vejleder i, hvordan man skal diskutere. Her kommer den
-- i gammel skrivemåde -- og nyd den så i fred og ro.
Gert Steen Mogensen

” Om at diskutere
Forstaar De at diskutere?
Først og fremmest maa De huske paa at holde fast paa Deres Meninger, aldrig opgive dem, selv om Modparten kan bevise, at de er
forkerte.
Mens den anden taler skal De saa vidt muligt undgaa at høre efter. Luk Ørerne og tænk kun paa, hvad De selv vil sige bagefter.
Bliver De stillet overfor et soleklart Bevis paa Deres Paastands Urigtighed, svarer De blot irriteret: ”Sikke noget Vrøvl” og drejer ind
paa et Sidespor. Det kan selv den mest drevne Debattør ikke klare.
Indrøm aldrig, at De har taget fejl, selv om De kan indse, at De har
det. Det nye Synspunkt, De har taget, kan De altid forfægte i en ny
Diskussion med en anden.
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Er De kørt op i et Hjørne, kan De altid klare Dem ved at give et
Eksempel fra Dagliglivet, der beviser, at De har Ret. Bryd Dem ikke om Modpartens Eksempler. De er dog ikke almengyldige.
Forsøger en anden at afbryde dem, saa lad Dem ikke afficere af
det. Fortsæt blot, og hører han ikke efter, saa begynd forfra og
gentag, indtil han opgiver at overdøve Dem.
Har De fundet et Argument, som De selv synes er godt, saa gentag
det, eventuelt flere gange, saa De er sikker paa, at Modparten forstaar, hvor godt det er.
Og benyt Dem endelig rigeligt af Personligheder. De giver liv i en
Diskussion, og er et godt Vaaben.
Tal højere og højere!”
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Formand søges !!!!!
Da vores højt skattede formand har valgt at forlade denne indflydelsesrige
post på grund af alderens trykken , søger 317 håbefulde medlemmer en person, der ønsker at være formand for vores forening.

Kvalifikationer: Du skal have hjertet på rette sted
Du skal være konstruktiv og kreativ.
Du skal være god til at lytte og tale med folk
Du skal have ”gode ben” og ikke være kuldskær
Du skal vove at tale i større forsamlinger
Du skal have kendskab til E-mail og Word
Du skal kunne med—og gerne for
Du skal tegne foreningen,
Du skal kunne tage initiativer, forfølge dine
og partiets mål

Løn:

Fritid med indhold
Gode venskaber
Indflydelse
Kaffe til alle møder
Gratis adgang til gruppemøder
Årlig rejse til Ålborg

Henvendelse: Aage B. Jensen
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74
E-mail:aage_bj@hotmail.com
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Er du nævning eller domsmand
Så skal du huske at betale partiskat

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle
bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd.
Beløbet for år 2009 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 5326 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2010
Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.
Else Boel
Kasserer Tlf. 43 62 60 09 – eboel@stofanet.dk.

STØT OFRENE I HAITI
Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt opfordrer alle danskere til
hjælpe ofrene for katastrofen på Haiti.
- Det er en grusom tragedie, der har ramt Haiti. Der påhviler os alle et kæmpe ansvar
for at hjælpe. Derfor er det meget opmuntrende, at så mange danskere er klar til at
hjælpe, siger Helle Thorning-Schmidt.
Socialdemokraternes formand har selv doneret Bill Clintons biografi "My life", som
blev solgt til 27.000 kr.
Bogen er signeret af Bill Clinton.
Den socialdemokratiske Folketingsgruppe har doneret 10.000 kr. til ASF - Dansk
Folkehjælp.
Hvis du ønsker selv at give et beløb, er gironummeret 9 06 30 80.
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Konstitueringskommentarer og
betragtninger

Hanne Andersen
Regionsrådsmedlem
Interessant/spændende start
efter valget i november, Et ungt
håb, 25 år, fra SF mente han
kunne lede Regions Hovedstaden i samarbejde med de tre
borgerlige partier, V, C, O. V`s
spidskandidat havde lavet en
drejebog, som ”bare” skulle følges af dem der stod bag den
konstituering.
Fantastisk, når man tænker på,
at der var en aftale med socialdemokraterne og som jeg senere mindede Venstres spidskandidat om, at ifølge aftaleloven,
som han jo også måtte kende,
var alle aftaler bindende også
mundtlige. Men sådan så han
jo, som bekendt, ikke på tingene.

Det gik da heldigvis anderledes,
selv om de borgerlige den dag
hvor der skulle vælges Regionsrådsformand foreslog det Socialdemokratiske medlem af Regionsrådet Leila Linden, som
formand. Afstemningen blev
skriftlig, men åben, (tænkte
hurtig: er der nogen der er fristet til at få en anden formand)
24 stemte for Vibeke, 16 stemte for Leila Linden, Andreas
Røpke undlod at stemme. Første næstformand til SF, anden
til O. Forretningsudvalget blev
udvidet fra 13 til 15.
Fremover oprettes der syv underudvalg for to år ad gangen, i
stedet for de fire etårige midlertidige ad hoc underudvalg.
Underudvalgene skulle blive
mere politiske en de hidtidig
har været. Det skulle blive lettere at få svar på spørgsmål
ude i forvaltningerne, spørgsmål som måske bare lige kan
løses nu og her.
Socialdemokraterne i Regionen
fik 12 mandater, med Vibeke
Storm Rasmussen som Rådsformand.
Vi er alle kommet med vores
ønsker om hvad vi kunne tæn-
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ke os at arbejde med i de næste fire år.

dannelse og Forskning får en
Socialdemokratisk formand.

Hvad giver så 7068 personlige
stemmer, det tredje højeste
antal i A-gruppen, af indflydelse
i Regionsrådet i perioden 2010
– 2013?

Poster andre steder kan være i
Videnskabsetiske komitéer,
tandlægenævn, bestyrelsesposter på Institutioner for mennesker med handikap samt andre
poster, nogen giver penge, andre ikke.

Med den placering undertegnede fik på repræsentantskabsmødet i maj, som nr. 2 på den
Socialdemokratiske liste og
med det antal personlige stemmer, 7068, det tredjehøjeste i
gruppen, så har jeg da høje
ambitioner. Det er jo ikke altid
man kan få alle sine ønsker opfyldt, andre partier skal have
”betaling” for opbakning. En
god plads på listen, trods ikke
nævnt bynavn, mange personlige stemmer efter en meget
hektisk valgkamp, nu arbejder
jeg på at få de opgaver jeg ønsker at beskæftige mig med de
næste fire år.
I skrivende stund har vi næsten
tingene på plads i gruppen,
hvilke poster de forskellige får
lov at arbejde med. Vi får at
vide, det er en svær opgave at
få alt til at gå op i en højere
enhed, så alle bliver tilfredse.
Nu er fremtiden sikret i gruppeledelsen, hvor Thor Buch Grønlykke, er med. Tre underudvalg
Miljø og Klima, Service og Ud-

Men der er bestemt ikke så
mange poster mere, som der
var i Amternes tid.
Var der nogen der nævnte noget om demokratisk underskud,
det ønsker regeringen jo!
Beslutningerne om dette tages
på Regionsrådsmødet den 2.
februar 2010.
Hvad der sker med de eventuelle poster, der er i Danske Regioner, udmeldes senere.
Hanne Andersen
Regionsrådsmedlem

S-posten
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Sundheds- og socialpolitik
Møde 2. februar kl. 19.30 i Snebærhaven 48
Nu starter den nye arbejdsgruppe for sundheds- og socialpolitik, dvs.
emner som forebyggelse, genoptræning, ældreomsorg, psykiatri, misbrug og hjælpemidler.
Det er planen, at gruppen skal mødes 5 – 6 gange årligt. På hvert møde vil der være tre punkter: Tema, aktuel politik og aktivitet.
Tema:
På hvert møde tages et konkret tema i sundheds- og socialpolitikken
op til debat. Udgangspunktet kan være vores partiprogram, en aktuel
situation eller et politisk udspil. Målet er, at gruppen hvert år kommer
med et konkret forslag til en politisk indsats.
Aktuel politik:
Her skal der diskuteres konkrete sager, som Kommunalbestyrelsen har
under behandling. Formålet er at give vores medlemmer i Kommunalbestyrelsen input og mulighed for at prøve synspunkter af.
Aktivitet:
Målet er, at vi hvert år planlægger og gennemfører to aktiviteter. Den
ene aktivitet skal være for medlemmerne af partiforeningen – det kan
f.eks. være et debatmøde på Birkelundgård. Den anden aktivitet skal
være henvendt til alle borgere. Det kan f.eks. være en Albertslundmarch, hvor borgerne kommer ud og får rørt sig, og samtidig får set
nogle spændende steder i kommunen.
Det første møde 2. februar
Her vil vi afstemme forventninger og interesser, beslutte temaer for de
næste møder, høre om nyt fra Kommunalbestyrelsen og tage fat på at
diskutere årets aktiviteter.
Vil du være med?
Du er meget velkommen. Hvis du giver mig besked om, at du kommer, sender jeg en dagsorden – og så ved jeg også, hvor meget kaffe
og te, jeg skal brygge.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen

fjalb@net.dialog.dk
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Bag tremmer - statsfængslet i Vridsløselille 150 år
Jubilæumsudstilling i Vridsløselille Statsfængsel
I december fyldte statsfængslet i Vridsløselille 150 år. Det markeres
med en udstilling om livet bag de høje mure og om byen der skød
op omkring dem.
Udstillingen viser både flugtredskaber, fængslets produktion og
genstande de indsatte har fremstillet for deres egen skyld. Udstillingen fortæller også historien om den forbedringstanke, der var intentionen bag fængslet og som også gennemsyrer dets arkitektur.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Statsfængslet i
Vridsløselille og Kroppedal Museum.,
Praktiske oplysninger
Udstillingen kan ses onsdage kl. 16-19 og søndage kl. 12-16, indtil
28. februar.
Tilmelding er påkrævet og sker på tlf. 43 30 30 00 på hverdage fra
10-14.
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Kommentarer fra Jette Kammer Jensen
Mantraet:
Strengere straffe.

Stop fyringerne på
sygehusene nu!

Regeringens svar på enhver
uønsket adfærd er straf. Ned
med den kriminelle lavalder og
op med straffene!
Forebyggelse indgår ikke i
mantraet.

Hver dag sin historie om besparelser på landets sygehuse. Senest er det kommet frem, at
både Herlev, Frederiksberg og
nu Hvidovre Hospital skal fyre
tilsammen 800 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Der er også fyringer og
besparelser på vej i Region
Sjælland og Region Midtjylland.

Har vi så knækket kriminalitetskurven??
Føler danskerne sig mere trygge??
Danskerne er eksempelvis det
folkefærd i Europa, der er mest
udsat for indbrud.
Med næsten 44.000 indbrud
blev 2008 et rekordår for indbrud, der var næsten 11.000
flere indbrud i 2008, end gennemsnittet for de foregående
10 år.
Forebyggelse handler dog ikke
kun om, hvad vi som samfund
skal gøre – forebyggelse handler også om, hvad du selv kan
gøre.
Så…..hvad med at gå ind på:
www.dkr.dk, og se, hvad du
selv kan gøre for at forebygge
kriminalitet ?
JKJ

Samlet mangler regionerne
omkring en milliard kroner for
at få budgetterne til at hænge .
sammen.
´´
Regeringen har finansieret
alle løfterne om kræftbehandling med krav om, at
personalet skulle løbe hurtigere. Enhver kan sige sig
selv, at det er uholdbart, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp
Andersen.
Hun kræver, at de hundredvis
af fyringer på sygehusene stoppes nu.
Vi vil have standset alle fyringer, og det er ene og alene regeringens og sund-
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hedsministerens ansvar, at
regionerne nu er havnet i en
situation, som er helt uoverskuelig både for de syge og
for de ansatte, understreger
Sophie Hæstorp Andersen.

CEVEA-CEPOS –
debatten raser!
Hvad er CEVEA?
CEVEA =
Akademi

Centrum-Venstre-

CEVEA er en idépolitisk centrum-venstre tænketank, der
kæmper for et samfund, hvor vi
er der for hinanden. Cevea arbejder for fællesskab som den
bærende idé gennem analyse,
uddannelse og debat.
CEVEA vil bidrage til kampen
om idéerne med både værdier
og viden. Konkret vil Cevea udarbejde politiske indlæg og
analyser, skabe politisk debat
samt uddanne unge talenter i
progressiv meningsdannelse.
CEVEA vil udarbejde konkrete
politiske forslag og analyser,
der har til formål at sætte en
progressiv dagsorden i den offentlige debat. Tanker og analyser udgives som små notater til
brug for journalister, meningsdannere og beslutningstagere

CEVEA vil skabe politisk og ideologisk debat om de væsentlige
politiske spørgsmål. Målet er at
tænketankens egne medier skal
blive samlingssted og inspirationskilde for de vigtigste idépolitiske diskussioner på centrumvenstre
CEVEA vil uddanne talentfulde
unge ildsjæle, så de kan tage
kampen op med den liberalistiske dagsorden. Målet er at skabe en generation af progressive
meningsdannere, der ikke er
bange for at udfordre reaktionære forestillinger og neoliberalistisk tankegods.
Hjemmeside: www.cevea.dk
Hvad er CEPOS?
CEPOS = Center for politiske
studier
CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark
baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset
statsmagt.
CEPOS ønsker at bidrage til
mere personlig og økonomisk
frihed, retsstat og demokrati
samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og
kulturliv.
CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte
fra det offentlige til befolknin-
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gen. Støtten skal komme de
svage til gavn og afskaffes for
personer, der kan klare sig
selv.
CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er
tilhænger af global frihandel og

imod statsstøtte til erhvervslivet.
CEPOS udfører ikke opgaver på
begæring af noget politisk parti,
nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller
privatperson.
Hjemmeside: www.cepos.dk

ER DU MED PÅ FACEBOOK ??????
Så er vejen åben til at deltage i
Albertslund-socialdemokraternes gruppe.
Du finder linket på hjemmesiden

www.x-ved-a, dk

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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KALENDER:
Februar
2.
6.
9.
15.
15.
23

Sundheds– og socialpolitik, Snebærhaven 48, kl. 19.30
Sildemøde, Foyeren, 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Marts
6.
9.
22.
22.
30

Sildemøde, Foyeren, 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

April
12.
13.
19.
19.
27

Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Deadline for S-Posten
Generalforsamling
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 43 44 88 48
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg,
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
Pawjensen@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

Tlf.: 43 62 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Aage B. Jensen (f)
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Næstformand:

Aase Elkott (f)
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

Jakob Storm
Robinievej 102
43 42 74 74

E-mail:
jakob@jsn.dk

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Leif Neergaard
Galgebakken Over 7-1 B
Tlf.: 43 62 23 97

E-mail:
Leif.neergaard@gmail.com

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Susanne Kassentoft
Baudier
Bjørnens kvarter 6 C
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail
Susanne@partikontoret.dk

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
jst@sst.dk

Suppleanter:

(label)
Se også partiforeningens hjemmeside:
http:www.x-ved-a.dk

