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Formanden har ordet
Preben Etwil

Nu er der under 100 dage til kommunalvalget.
De fleste kandidater har fået lavet deres valgmaterialer, og er begyndt at sove med støvlerne på.
For i den kommende tid skal de på gader og stræder, og vi skal til debatmøder og skrive
læserbreve.

Det bliver et travlt efterår.
Her skal man også huske på, at en lokal partiforenings væsentligste formål, er at profilere partiet
op til folketings-, kommune- og regionsvalg.
Så alle gode kræfter må gerne melde sig under de socialdemokratiske faner, og tilbyde at give en
hånd med. Der er blevet udarbejdet forskellige gadeaktivitetsplaner, så bare meld jer til mig, så
skal jeg nok sætte jer på en liste.
Vi prøver at fordele jer, så I laver noget, I både orker og har lyst til. Det er jo ikke alle, der synes, at
det er fedt at kravle op i lygtepælene – og det skal I naturligvis ikke. Men at uddele en rose eller
andet valgmateriale med en af kandidaterne, er en hyggelig og overkommelig opgave, der kan
tilpasses tid og sted.
Vi er allerede i gang, men vi vil gradvis intensivere vores valgkampagner op til november måneds
slutspurt.
Her skal valgplakaterne op i kommunens lygtepæle, men det er først lovligt engang i slutningen af
oktober, og vi har besluttet, at de fleste plakater kommer op med professionel hjælp.
Vi har også i bestyrelsen besluttet, at udvide vores kandidatliste. Det arbejder vi for tiden hårdt på,
men alle medlemmer, er velkomne til at melde sig - og kan de skrive under på nogle etiske
valgkamps-spilleregler, er de meget velkomne til at stå på vores liste, der som bekendt er
sideordnet.
Herudover skal vi stille med et antal valgtilforordnede på den enkelte valgsteder på selve
valgdagen den 21. Nov. 2017 og dagene op til valget til at hente brevstemmer i eget hjem og
plejehjem.
Igen kræver det bare, at I skriver eller ringer til mig hvad enten du ønsker at være kandidat eller
valgtilforordnet.
Gode hilsner
Preben
Tlf. 22 83 20 52 e-mail: meyland@adslhome.dk

Valg 2017- i dag er der nu kun 100 dage til vi skal stemme - den 21. nov. 2017
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Det socialdemokratiske hold til kommunevalget i Rudersdal Kommune
2017
Borgmesterkandidat Kristine Thrane

Mette Poulsen

Daniel Poulsen

Preben Etwil

Poul Bach

Heidi Højmark Falden
Alle kandidaterne vil på
hjemmesiden og her i A-nyt
fortælle om hvad der er
deres mærkesager –som de
vil arbejde for såfremt de
bliver valgt til
kommunalbestyrel-sen i
perioden 2018-2021.

Flemming Hørdum Gertsen

Thomas Lesly Rasmussen

Flemming er også kandidat til Regionsrådet

3

Min socialdemokratiske historie
Daniel Poulsen, Kandidat til Kommunevalget

Daniel Poulsen

Min socialdemokratiske historie går tilbage til sommeren 2014, hvor jeg meldte mig ind i DSU.
Jeg havde i en lang periode gået og tænkt over, om jeg skulle melde mig ind. Min mor, Mette,
havde flere gange spurgt mig, om jeg ikke skulle til at melde mig ind DSU. I 2014 var det Helle
Thorning-Schmidt der var statsminister, og hendes så jeg meget op til og gør stadig i dag. I den
periode i sommeren 2014 var Helle Thorning-Schmidt meget upopulær, og det afspejledes i min
klasse. Der blev ofte gjort nar af Helle og der blev talt i negative vendinger om hende,
Socialdemokratiet og regeringen. Det gjorde dog ikke at jeg blev mindre rød, men det vækkede en
gejst i mig. En lyst til at finde andre der også kunne lide Helle Thorning-Schmidt. Nogen som også
ville den røde vej. Og så meldte jeg mig ind i DSU.
Da jeg startede i DSU eksisterede der endnu ikke en DSU-afdeling i Rudersdal, så jeg blev
indlemmet i det dengang 1 år gamle DSU Lyngby-Gentofte. Jeg blev kort efter inviteret til
opstartsmøde i DSU Lyngby/Gentofte, men der ville skæbnen, at jeg ikke kunne komme! Da jeg
ikke rigtig havde en afdeling, gik der cirka et år hvor jeg var et minimum af aktiv, men så; En
skæbnesvanger dag i januar 2015 læste jeg i DSU’eren, at der var opstartet en afdeling i Rudersdal.
Jeg skyndte mig straks ind og søge på Facebook, og fandt DSU Rudersdals Facebook-side, og det
ledte så til at jeg kom til mit første reelle møde i DSU, DSU Rudersdals ordinære generalforsamling.
Efter dét møde begyndte jeg - i den udstrækning det kunne lade sig gøre - at være særdeles aktiv i
DSU. Jeg kom til utallige møder og kampagnerede både i folketingsvalget og i
skolestartskampagner. Jeg blev meget gladere, for jeg havde endelig fundet et sted, hvor der ikke
blev talt ned til mine holdninger og mit parti. Et sted hvor der var andre på min alder som delte
mine holdninger.
Det var dog ikke kun Helle Thorning-Schmidts (u)popularitet der har gjort mig til den
socialdemokrat jeg er i dag. En stor del af det er også den familie jeg er vokset op i. Jeg er
opvokset med historien om min mormor, som voksede op på Sydhavnen. Hun blev tvangsfjernet
som teenager og brød den negative sociale arv hun var vokset op i. Det havde ikke kunnet lade sig
gøre, hvis det ikke var for den solidaritet vi har opbygget i det danske samfund og system.
Hendes historie og opvækst har også gjort at jeg er blevet opdraget med at de bredeste skuldre
skal bære de tungeste byrder. Man kan sige jeg har fået det ind med modermælken. Jeg er vokset
op med forældre der ivrigt og jævnligt diskuterede politik. Over middagsbordet, foran TV-avisen, i
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sofaen. Jeg har også fra helt lille været med til kampagner med mine forældre til både
kommunalvalget i 2013 og 2009 og folketingsvalget 2011.
Det var dog ikke fordi de indoktrinerede eller manipulerede mig. De gav mig faktisk et valg og
udtrykte det klart at jeg selv måtte bestemme hvad jeg ville stemme. Med den opvækst jeg havde
haft virkede det dog unaturligt og mærkeligt at stemme på et blåt parti, som Dansk Folkeparti eller
Venstre. Rød blok føltes bare meget mere naturligt. Dengang havde jeg sagtens kunnet finde på at
være enig med Enhedslisten og SF, uden at jeg så det som værende imod min støtte til
Socialdemokratiet.
Jeg er også stadig omring 70% enig med SF og 60% enig med Enhedslisten. Det har jeg ofte slag
fået slag for, men det er sådan det er, når man politisk befinder sig i den rødeste ende af
Socialdemokratiet. Jeg er, og har altid været midt i en krydsild mellem den mindre røde fløj af
Socialdemokratiet og Enhedslistens socialister. Den ene synes den anden er en gruppe aggressive
kommunister og den anden synes at den ene er kapitalistiske klasseforrædere og i ledtog med
Venstre. Men livet går som det går, og vi er alle socialister dybt inde i vore hjerter.
==========================

Min socialdemokratiske fortælling…….

Jens Bruhn

Af Jens Bruhn, S-kommunalbestyrelsesmedlem

Min mormor var opvokset under ringe sociale kår i en baggård i Absalonsgade på Vesterbro. Efter
et arbejdsomt liv levede hun i tyve år af sin folkepension og en smule enkepension og boede i en
lille lejlighed i et byggeforeningshus i Svanemøllekvarteret. Mahognimøblerne i hendes stue
udsendte den karakteristiske duft af bonevoks, og når hun dækkede op til frokost var det altid
med musselmalet porcelæn. ”Man har vel tjent i ordentlige hjem”.
Mormor gav ofte udtryk for at hun var godt tilfreds med den positive udvikling samfundet havde
gennemgået i hendes levetid i de første 80 år af 20. århundrede.
”Vi kvinder har fået valgret, vi har sygekasser, god gratis sygehusbehandling, gratis skolegang og
uddannelse for alle, gratis børnetandpleje, folkepension til alle og har dermed lige adgang til
samfundets goder”.
Da jeg var en halvstor dreng, tog min mormor mig med ind i stemmeboksen ved et folketingsvalg
og viste mig, at hun satte et stort kryds ved liste A, samtidig med, at hun sagde: ”Jeg har altid
stemt socialdemokratisk, fordi det er det parti, der er skyld i, at vi almindelige mennesker har fået
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det så godt, og mærk dig, Jens, ingen af de andre partier har bidraget til dette, de har nærmest
modarbejdet fremskridtet”. Det var noget af en udmelding, men hun havde faktisk ret i en del af
postulatet, det gik op for mig, da jeg fulgte godt og interesseret med i skolens historie- og
samfundslæretimer.
Også i mit barndomshjem på Østerbro var Socialdemokratiet en del af hverdagen. Min mor var
fagkonsulent i AOF, og min far var aktiv i den lokale vælgerforenings bestyrelse og som tolder
meget optaget af, hvordan skatten kunne inddrives på så retfærdig og effektiv måde som muligt.
Når det var valgkampe, delte min far og jeg S- løbesedler ud, og der er ikke den trappeopgang i
Viborggade og Randersgade jeg ikke har besteget. Jeg modtog en del ros af de ældre
partimedlemmer, når jeg klatrede op i lygtepælene for at sætte valgplakater op med Viggo
Kampmann og Jens Otto Krags kontrafejer.
På et tidspunkt undertrykte jeg, hvad mormor havde formanet mig, for jeg synes også, at jeg
måtte opleve, om hendes og historiebøgernes postulater var sande, og hvad der skete i andre
partier.
Nogle af mine skolekammerater var medlemmer af Konservativ Ungdom, og de mente, at det også
måtte være noget for mig at blive medlem af denne forening, og jeg sagde pænt tak for en
invitation til at deltage i et møde, hvor Erik Ninn Hansen lagde op til en debataften.
Min mor græd, da jeg gik til mødet og snøftede: ”At du kan gøre det, det er de konservative, der
står for alt det, vi ikke bryder os om: Det klassedelte samfund, privat velgørenhed, gud, konge og
fædreland”.
Oplægsholderen oplevede jeg som en sortseende og frastødende personlighed, så tak til mine
kammerater i KU og Ninn Hansen, jeg var nemlig en gang for alle blevet vaccineret mod borgerlig
politik. Min mor kunne have sparet sine tårer.
Det er derimod blevet til 42 års medlemskab af Socialdemokratiet, og heraf har jeg i omkring 25 år
været indvalgt for Socialdemokratiet i Søllerød/Rudersdal kommunalbestyrelse.
Har det så været kræfterne værd at indrette sin livsførelse for at være med til at fremme den
socialdemokratiske tankegang?
Svaret er dog ganske enkelt – ja, for det bedste ved vores socialdemokrati er dets grundlæggende
sympatiske og humanistiske samfundssyn, med de klare mål om at skabe mindre ulighed og stor
social tryghed for alle.
Midlet for at indfri disse mål er en høj og progressiv beskatning, der finansierer offentlige service
af høj kvalitet på uddannelse, sundhed, ældreomsorg og børnepasning.
Denne konstruktive måde at tænke på, har banet vejen for en af de største revolutioner i min
levetid, nemlig kvindernes vej til ligestilling i arbejds- og samfundslivet.
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Den har også medført, at vi, sammenlignet med andre lande, har flere kvinder og mænd mellem
18 og 65 år i arbejde eller under uddannelse end andre lande.
Vi giver også sociale ydelser til de medborgere, der midlertidigt eller varigt må forlade
arbejdsmarkedet, mens de i andre lande må klare sig med egne midler eller støtte fra familien –
hvis de har en.
Mon ikke mormor havde været skuffet over landets nuværende regering og dens respektløse og
mistroiske syn på udsatte og svage borgere, som vi oplever for tiden med kontantloft og lav
integrationsydelser, men trods alt har vi socialdemokrater sat kraftige aftryk på vores
velfærdssamfund for at leve op til tanken om lighed blandt andet gennem uddannelse.
Hendes børnebørn fik solide biblioteks- og seminarieuddannelser, oldebørnene blev uddannet til
sygeplejeske og jurist. Disse ”adgangsbilletter” til at deltage aktivt i vores samfundsliv har betydet,
at ingen af os har været arbejdsløse en eneste dag i vore erhvervsaktive alder, men alle dage haft
et fornuftigt udkomme, der har givet den enestående mulighed for erhvervet gode boliger,
deltage i et væld af kulturelle aktiviteter, modtaget gratis efteruddannelser og vigtigst af alt holdt
os sunde og raske.
Nu bliver det spændende at se, hvilke muligheder mormors tiptipoldebørn kommer til at opleve.
Bliver det et borgerligt minimalsamfund med få velfærdsgoder, eller bliver det et
socialdemokratisk præget samfund, hvor vi borgere i fællesskab passer på hinanden, så vi kan
opleve velfærd, glæde og fremskridt.
For at indfri det sidste ønske er det derfor vigtigt, at vi fortsat har et stærkt socialdemokrati, der
fortsat vil kæmpe for lighed og solidaritet, så det er bare med at komme i arbejdstøjet, kære
partifæller.
=======================
Nedenstående indlæg er (forgæves) forsøgt bragt i Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis.
Vi bringer det derfor i A-Nyt:

Tak til Jens
Af Preben Etwil, formand for S i Rudersdal og
Henning W. Nielsen S-bestyrelsesmedlem.

Mens mange nye kandidater gør sig klare til den forestående kommunale valgkamp har
udvalgsformand Jens Bruhn besluttet sig til ikke at genopstille efter små 25 år i
kommunalbestyrelsen, heraf 16 år som gruppe- og udvalgsformand.
I den anledning vil vi gerne på S-bestyrelsens vegne takke Jens Bruhn for det store arbejde,
som han har udført for at fremme de socialdemokratiske tanker og mål gennem årene.
Jens Bruhn har nemlig været aktiv i Socialdemokratiet siden midten af 70’erne, hvor han blev
indvalgt i Nærum vælgerforeningens bestyrelse, og hvor han i årene 1982 til 1992 påtog sig
hvervet som formand - end da en meget aktiv af slagsen.
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Det var som vælgerforeningsformand, at Jens Bruhn oplevede den politiske skiftedag i 1986,
da otte ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, væltede den konservative borgmester og i
stedet pegede på et nyt samarbejde mellem kommunalbestyrelsen øvrige partier med Erik
Fabrin (V) som borgmester og Birgitte Hamborg(S) som viceborgmester.
Skulle dette ny samarbejde fungere til gavn og glæde for Søllerøds borgere, var det uhyre
vigtigt, at de involverede partier altid talte sig til rette, når de politiske aftaler skulle indgås.
Dette viste sig at være en god fremgangsmåde, det at tale sig frem til enighed.
Denne måde at løse problemerne på, tog Jens Bruhn også på sig, da han i 1994 begyndte sit
virke som kommunalbestyrelsesmedlem og siden hen som udvalgsformand for
Socialudvalget, Kultur og Fritid og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.
Socialdemokratiet, og dermed Jens Bruhn, bakkede helhjertet skabelsen af Rudersdal
Kommune op. Det var et stort projekt, der blev søsat, og hvor to forskellige politiske kulturer
skulle forenes. I denne proces deltog Jens Bruhn med et stort engagement.
Navnlig de områder som Rudersdal overtog fra amterne havde hans interesse. De
socialdemokratiske holdninger til samfundets udsatte lå Bruhn på sinde. I denne proces, som
for eksempel vilkårene for de psykisk - og fysisk udsatte medborgers tarv blev varetaget så
optimalt som muligt. Mange borgere med handicap kan takke Jens Bruhn for at han målrettet
arbejdede for at forbedre deres livsvilkår.

=================
Medlemsmøde(r)
Rudersdal Kommunes økonomi 2018/22
Rudersdal Kommunes økonomichef Peter Lassen gennemfår kommunens budget 2018/21. Der vil
være lejlighed til at stille spørgsmål til økonomichefen.
Mødet finder sted mandag den 28. August, kl. 16,30 på Rudersdal Rådhus

Rudersdal Folkemøde
Rudersdal folkemøde holdes sædvanen tro den første lørdag i september. I år er det lørdag den 2.
September 2017. Folkemøder begynder kl. 10 med et varieret program hele dagen – der vil bl.a.
være debatter med de
lokale folketingspolitikere fra nordsjælland og
debat med
spidskandidaterne / borgmesterkandidaterne
fra de politiske partier
til
Rudersdal
Kommunalbestyrelse.
Fra socialdemokratiet deltager folketingsmedlem Christine Antorini i folketingsdebatten kl. 10 –
11. Vores borgmesterkandidat Kristine Thrane deltager i den lokalpolitiske debat kl.- 15 – 16.
Herudover vil der være en debat: ”Hvad skal vi med kulturlivet” mellem socialdemokratiet og
venstre kl. 12 – 13.
Vi socialdemokrater vil være tilstede med en bod i gården hvor man altid kan få en drøftelse med
vore kandidater der stiller op til kommunalbestyrelsen for perioden 2018/21.
Folkemødet afholdes på Havarthigaarden , Havarthivej 6, 2840 Holte. Se program for
Folkemødet i Rudersdal Avis m.fl..
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========================

Du er altid vedkommen til at kontakte os hvis du synes, at tiden
er inde til at være ”Aktiv”!
Du er altid velkommen til at kontakte formanden Preben Etwil ad en snak
tlf. 22 83 20 52– e-post: formanden@rudersdal.dk eller et bestyrelsesmedlem.

Områdeansvarlige

Det er besluttet, at opdele socialdemokratiet i Rudersdal Kommune i områder. På
bestyrelsesmødet den 3. april 2017 besluttede bestyrelsen, at partiet i kommunen inddeltes i
5 områder og der til de enkelte områder tilknyttedes områdeansvarlige.
Formålet med de områdeansvarlige vil bl.a. være at tage sig af medlemmerne i det
umiddelbare nærområde, at tage kontakt til nye medlemmer, at øge aktiviteten i nærområdet
og vi herved får knyttet de forskellige dele af partiet bedre sammen.
Herudover vil de områdeansvarlige i forbindelse med kommunale-, regionsråds – og
folketingsvalg samt parti- og andre aktiviteter - landsdækkende kampagner -være
behjælpelig med udpegning af områder, hvor der kan arrangeres aktiviteter. Ligesom de
områdeansvarlige udpeger veje hvor der ophænges valgplakater m.m.

Områdeinddelingen
1. Birkerød nord for S- banen post. nr. 3460
Niels Harrig
tlf. 20 83 96 89 – mail: nharrig@post.tele.dk
2. Birkerød syd for S-banen post. nr. 3460
Erik Eugen Olsen
tlf. 22 25 30 31 – mail: erikeugenolsen@gmail.com
3. Holte – Øverød
post. nr. 2840
Flemming Overby
tlf. 40 71 84 85 – mail: ovby@post.tele.dk
4. Nærum – Søllerød
post. nr. 2850
Pia Sverdrup –Jensen - tlf. 30 86 86 39 - mail: piasverdrup@comxnet.dk
Jacob Poulsen tlf. 20 47 58 65 – mail: jakobfpoulsen@gmail.com
5. Vedbæk – Trørød . Gl. Holte post.nr. 2950 og 2942
Henning W. Nielsen
tlf. 24 83 96 16 – mail: hwn-psych@lic-mail.dk

9

Vi findes og kan hentes på internettet og Facebook
www. socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook:
https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts
Bedste hilsner
Preben Etwil
Formand
e-post: formand@rudersocial.dk

-

hjemmeside: www.socialdemokraterrudersdal.dk

==========================
Set i ferien - Den lille skole på det tidlige Rømø fra 1784!

Toftum Skole, Rømø - en af Danmarks mindste skoler.
På Rømø ligger en af Danmarks mindste og ældste skolebygninger, Toftum Skole fra 1784.
’I 1784 samledes en kreds af beboere i Toftum og Juvre for at planlægge en skole. Læreren blev aflønnet af
skolebørnenes forældre. Den første lærer, kaptajn Peter Nielsen Wirth, var også gårdejer. Han bestred
stillingen helt til 1820.
Mindre børn, eller børn, som havde mindre timetal end de andre, kunne indskrives for en mindre afgift som
"halve" eller "kvarte" børn.
Børnene skulle efter tur medbringe lyng og tørv til opvarmning af klasselokalet, og pigerne gjorde efter tur
rent på skolen. Undervisningen fortsatte indtil 1874, hvor man flyttede til en større skole.
Skolen er istandsat, så den både inde og ude kommer tæt på skolens oprindelige udseende. Den rummer
forgang, brændselsrum og et undervisningslokale’.
Nationalmuseet.
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