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Indhold:
Valg til foråret
Socialdemokratiets nærhedsudspil
Rudersdal Folkemøde
Møde med folketingsmedlem Mattias Tesfaye
Budgetmøde med økonomichef Peter Lassen, Rudersdal Kommune
EU valg EU- kandidat Mette Poulsen giver status
Nekrolog Viola Lewerk-huusen.

Formanden har ordet
Jeg håber, at I alle har nydt den skønne sommer. Og nu nyder, at det regner lidt af og til 
Socialdemokratiet er hen over forår og sommer kommet med mange godt udspil.
De seneste udspil om ”Socialdemokratiet vil have nærheden tilbage”, ”Tillid, faglighed og
arbejdsglæde” og ”Danmark skal igen være en grøn stormagt”, er nogle rigtig gode oplæg til
den valgkamp, som forestår.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han ikke laver valg på denne side af jul. Det er
en dejlig klar udmelding, som jeg tænker, er god for Socialdemokratiet. Men alt kan jo ske i
dansk politik.
Alle de interessante udmeldinger fra bl.a. Alternativet, Radikale og Enhedslisten er medieguf,
men mon ikke det snart fuser ud, så vi kan få talt om politik, og hvad det er, vi ønsker for
Danmark.
Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen træder mere og mere i karakter og får på
en stille og god måde bragt alle de centrale valgtemaer i spil. Jeg synes, at det er godt at se, at
Socialdemokratiet kommer med relevante bud på indsatser og løsninger, som passer den
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virkelighed og de udfordringer, som Danmark skal løse i de kommende år. Vi behøver ikke at
være enige i alt, men de store linjer er på plads.
Jeg ser Mette Frederiksen som en af Danmarks dygtigste og ærligste politikere og ser frem til at
være med til at arbejde for, at hun kan blive Danmarks næste statsminister.
Og jeg glæder mig til at få drøftet politik både med Rudersdals borgere og med
Socialdemokratiets medlemmer.
Det første politiske møde, som bestyrelsen arrangerer her i efteråret, bliver et møde med
folketingsmedlem Mattias Tesfaye, som vi drøfte integrationsudspil samt social dumpning.
Se omtalen nedenfor.
Socialdemokratiets nærhedsudspil
Mette Frederiksen skriver om Socialdemokratiets nye udspil ”Nærhedsudspillet”.
Med 18 konkrete forslag vil Socialdemokratiet styrke lokalsamfundene og bringe sundhed,
uddannelse og tryghed ud i hele landet. Med forslagene vil vi have nærheden tilbage. Og samle
Danmark igen.
Lars Løkke stod bag kommunalreform i 2007, der reducerede 271 kommuner til 98 kommuner
og erstattede 14 amter med fem regioner. Siden fulgte reformer, der centraliserede yderligere.
Domstole. Politi. Sygehusvæsen. Skat. Større og færre enheder, længere væk fra borgerne.
Centraliseringsiveren gik for vidt i 00’erne. Det har ramt mange lokalsamfund hårdt.
Vi kan ikke rulle hele udviklingen tilbage. Men vi kan vælge, om vi vil skifte retning. Det vil
Socialdemokratiet. Med nærhedsudspillet foreslår vi derfor:
Nærhospitaler tæt på borgerne. Det skal gøre det muligt for borgerne at blive behandlet for
helt almindelige og ukomplicerede sygdomme – tæt på, hvor de bor.
Flytte flere uddannelser ud i hele landet. Vi vil droppe besparelserne på
erhvervsuddannelserne og i stedet forpligte dem til at oprette lokale uddannelsespladser. Og så
vil vi styrke de små gymnasiers økonomi.
Oprette 20 nye nærpoliti-enheder fordelt med 10 enheder på hver side af Storebælt. Det er i
sig selv vigtigt, at politiet er synligt og tilstede over hele landet. Udover de nye nærpolitienheder vil vi oprette mobile politistationer, der sammen med flere moderne landbetjente skal
skabe tryghed og sikre en forebyggende indsats i lokalområderne.
Fordoble nedrivningspuljen. Særligt i landdistrikterne er der flere tusinde faldefærdige huse,
der skæmmer i landskabet og gør det svært at tiltrække nye borgere. Der er behov for
yderligere støtte til at rive de huse ned.
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Vi vil skabe en ny udvikling. Vi vil have nærheden tilbage. Fordi vi synes, at Danmark er for lille
et land til, at forskellene bliver for store. Det handler om, at Danmark ikke knækker over.
Lad os samle Danmark igen.
Læs udspillet: Nærheden tilbage.

Rudersdal Folkemødedag d. 1. september 2018 fra kl. 9.30 til kl. 16.00.
Havarthigaarden, Havarthivej 6, 2840 Holte

Folkemødedagen i Rudersdal er det 6. folkemøde i træk. Socialdemokratiet har deltaget i alle
årene med stadeplads, og på lørdag opslår vi den røde pavillon i gården på Havarthigaarden,
hvor vi mødes til gode politiske diskussioner.
Socialdemokratiet deltager følgende debatter:
Optaktsdebatten med partiernes politiske folketingsmedlemmer / kandidater fra Nordsjælland.
I afslutningsdebatten deltager partiernes gruppeformænd og borgmester.
Herudover deltager socialdemokratiet i Debatten om ulighed i sundhedsvæsnet og debatten
om Livskvalitet i almene boliger. Socialdemokratiets EU – kandidat i Rudersdal Kredsen Mette
Poulsen har arrangeret EU debat.
Rudersdal Folkemødedag samler politik og interesser i vores kommune og i resten af Danmark.
Rudersdal Folkemødedag handler om det lokale og det nationale, om politik der fra nær og
fjern har betydning for den hverdag, vi har som borgere i Rudersdal Kommune. Vi har lånt lidt
fra det bornholmske Folkemøde. Den gode ide, lidt af navnet og forhåbentligt rigtig meget af
den gode stemning.
Rudersdal Folkemødedag handler om dialog. Her kan du møde andre engagerede mennesker
og politikere i debatter om bl.a. ældrepleje, folkeskolen, folkekirken, unges vilkår, ulighed i
Sundhedsvæsnet, livskvalitet i almene boliger, byudvikling, digitalisering, fremtidens folketing
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og nutidens kommunestyre og meget mere.
Se mere på Folkemødedagens hjemmeside:
http://rudersdalfolkemoededag.dk

Møde med folketingsmedlem Mattias Tesfaye d. 24. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.00

Rudersdal partiforening har aftalt med folketingsmedlem Mattias Tesfaye, at han kommer til
Rudersdal og taler om Socialdemokratiets integrationsudspil og om social dumpning.
Så sæt et stort kryds i kalenderen d. 24. oktober kl. 19.00 – 21.00. Vi vender tilbage med besked
om, hvor vi holder mødet.
Vi ser frem til en efterårsaften med en god og spændende politisk samtale.
Om Mattias Tesfaye
Mattias Tesfaye er født i 1981 i Århus og er søn af Tesfaye Mamo og social- og
sundhedsassistent Jytte Svensson. Han er gift og har to børn.
Han har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra
18. juni 2015. Han har været kandidat for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen fra 2014.
Han er uddannet murersvend, Skanska og Århus Tekniske Skole, 2001 og er medlem af
bestyrelsen for Produktionsskolen Møllen i Ishøj fra 2014.
Mattias Tesfaye har skrevet »Livremmen«, 2004, »Vi er ikke dyr, men vi er tyskere«, 2010, og
»Kloge hænder - et forsvar for håndværk«, 2013 og senest den meget omtalte bog
»Velkommen Mustafa – 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik«, 2017
Mattias Tesfaye er medlem af Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Undervisningsudvalget
og Udlændinge- og Integrationsudvalget, og han er erhvervsuddannelsesordfører,
Integrationsordfører, Social dumping-ordfører og Udlændingeordfører
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Budgetmøde
Der er tradition for, at Rudersdals kommunes økonomichef Peter Lassen deltager i et møde
med Socialdemokratiets bestyrelse, hvor han præsenterer kommunens budget for det
kommende budgetår.
Dette møde afholdes i år den 6. september 2018 kl. 16.00 – 18.00 på Rudersdal Rådhus.
Det er et åbent møde, og vi håber, at rigtig mange af partiforeningens medlemmer vil deltage i
dette møde.
EU-valgkampen update ved EU kandidat Mette Poulsen
Lige nu er fokus på Rudersdal Folkemødedag, hvor det er lykkedes mig at få hele fire andre EPkandidater til at afse en lørdag eftermiddag til EU-debat på Havarthigaarden.
Så det er her jeg lægger mine kræfter i fritiden, når det handler om EU-valgkamp. Det kræver
en del benarbejde at få enderne til at mødes, så alle kandidater føler, de bliver hørt, når vi
planlægger en debat. Der er også en del praktiske småting som skal falde på plads til en sådan
debat.
I forhold til kampagnemateriale, har jeg netop bestilt og er tæt på at modtage de første flyers
til EP-valgkamp. Dem kan I få fat på til Rudersdal Folkemødedag, hvor jeg står i partiets røde
pavillon i løbet af dagen.
Vi har desuden sørget for, at Allerød partiforening fik en håndfuld plakater og visitkort til byfest
i Lynge 25-26/8. Vi kører tæt parløb med Allerød, eftersom vi jo er i samme kreds. Det skal så
lige siges, at jeg rent faktisk stiller op i hele landet.
I denne uge har jeg opdateret oplysninger til min profil på partiets centrale hjemmeside, og så
har jeg ryddet op på min politiske Facebook-profil, så den nu fremstår knivskarpt til valgkamp.
Vi er også så småt i gang med de strategiske forberedelser til slaget på kongressen i september,
hvor jeg gerne skulle have en god plads på listen.
I august har jeg i øvrigt brugt en del tid på at deltage i udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder
som suppleant for vores gruppeformand Kristine Thrane, som har været bortrejst i forbindelse
med arbejde. Det har været spændende og lærerigt at være en del af såvel Kultur og
Fritidsudvalg som Børn og Skoleudvalg.
Slutteligt, vil jeg lige fortælle, at der i næste nummer af Socialdemokraten vil være et særligt
tema om EP-kandidaterne, så der kan I se billeder og læse om alle os EP-kandidater.

Det socialdemokratiske EU hold 2019
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Mindeord om Viola Lewerk-huusen
Af Kitty Bjerregaard Holte
Fhv. ekspeditionssekretær i Søllerød Kommune Viola Lewerk-huusen døde søndag den 30.juli
87 år gammel efter et langt og rigt facetteret karriereforløb. Født ind i tredivernes
verdensdepression som datter af en københavnsk, socialdemokratisk fabriksarbejder, eller
glasarbejder, som datteren kaldte det, var arbejdsløshed tidens svøbe.
Det betød evindelige flytninger, hvorfor Viola blev kastet rundt mellem 7 forskellige folkeskoler,
inden hun i 1946 blev biblioteksskriver aspirant ved København Kommunes Biblioteker, der
dengang havde til huse i Nikolaj Kirke. Herfra begyndte hendes uddannelse i biblioteksvæsen og
kommunalforvaltning. Viola var således med til opstarten af et egentlig børnebibliotek i den
gamle præstebolig ved Skt. Petri Kirke i København.
Hendes ægteskab førte hende til Søllerød, og i 1969 søgte hun stilling som biblioteksassistent i
Søllerød Kommune, hvorfra hun fortsatte med at opkvalificere sig til hun endte som
ekspeditionssekretær og administrative leder af bibliotekerne, museumsafdelingerne og
Reprise Teatret.
I barndomshjemmet var hun opdraget til pligten til at hjælpe så langt evnerne rakte, og Violas
evner rakte langt. Listen over hendes bestyrelsesposter, formands – og næstformandsposter +
ikke at forglemme kassererjobs kan fylde spalter i de nu hedengangne telefonbøger.
Socialdemokratiet havde en ganske særlig plads Violas liv. Her var ingen vaklen i geledderne,
Viola var og forblev socialdemokrat hele sit liv. Barndommens 1. maj møder i Fælledparken blev
aldrig glemt. Der er ikke den tillidspost i Socialdemokratiet i Søllerød, hun ikke har beklædt.
Partiet er hende stor tak skyldig.
Sine sidste leveår viede Viola til pensionistforeningerne i henholdsvis Søllerød, og Lyngby.
Vila bidrog sin sidste stund.
Der bliver meget, meget tomt efter Viola Lewerk-huusen. Hun er og var et eksempel til
efterfølgelse.
Sic.
Anne Knudsen, kommuneformand

Hjemmeside:

https://www.socialdemokraterneirudersdal.dk/

Facebook:

https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/

