Socialdemokratiet Rudersdal

x-A-nyt
12.april 2016.

Indhold:
Hør og Martin Andersen Nexø`s liv og forfatterskab
1. maj i Rudersdal, Idrætscentret.
================================

Invitation fra Allerød Socialdemokratiske forening - hvor Preben Etwil
fortæller om Martin Andersen Nexø` forfatters forfatterskab
Kom og hør Preben Etwil fortælle om forfatteren Martin Andersen Nexø’s liv og forfatterskab.
Forfatte- ren til bl.a. bøgerne Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren. Preben Etwil vil berøre især
almuen og den opkommende arbejdsklasses vilkår omkring slutningen af 1800-tallet og
begyndelsen af 1900-tallet, som spiller en stor rolle i alle Nexøs romaner og fortællinger.
Den bornholmske folkesjæl bliver i mange facetter krænget ud af hans spiddende pen, men også en
stor kærlighed til den bornholmske natur præsenteres.
Det gennemgående tema er i høj grad alkoholens samfundsnedbrydende egenskaber – skabt af
uværdige og nedbrydende livs- og arbejdsforhold. Kvindens rolle i denne kamp bliver derimod
beskrevet som den samlende kraft i mange almue- og arbejderklassehjem.
Glæd dig til nogle spændende timer. Tag din kone/mand/nabo eller kammerat med til dette
arrangement, der er gratis og åbent for alle.

Det sker mandag den 24. april kl. 19:00 – 21:00 på Kirkehavegård, Kirkehaven
16-18, Allerød.
Se omstående side – invitation til 1. Maj i Birkerød.
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1. maj 2017 i Rudersdal
Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Rudersdal holder i år fælles 1. maj i
Birkerød.
Arrangementet finder sted i Idrætscentret, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød kl. 7 til
kl. 10.
Vi starter klokken 7,00 med kaffe og morgenbord, musik og fællessang.
Formand for S Preben Etwil, formand for SF Dorte Nørbo og talsmand for Ø
Peter Ussing byder superkort velkommen.
Herefter vil der være en række talere i løbet af morgenen.
Program:
• Kl. 7.00 Morgenmad og fællessang
• Kl. 7.15 Velkomst
• Kl. 7.25 Kristine Thrane, spidskandidat for S
• Kl. 7.40 Trine Torp, MF for SF
• Kl. 8.00 Christine Antorini, MF for S
• Kl. 8,20 Maria Gjerding, MF for Ø
• Kl. 8,40 Musik og fællessang
• Kl. 9,00 Dorte Nørbo, spidskandidat for SF
• Kl. 9,15 Jacob Jensen, spidskandidat for Ø
• Kl. 9,30 Politisk diskussion ved bordene samt musik og sang
Kl. 10.00 – Fælles oprydning
Ret til ændringer forbeholdes
Vi håber, at se mange af jer – det er altid en hyggelig morgenstund 1. maj

