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Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Skolemad på Frederiksberg?
2. viceborgmester Michael Vindfeldt (S)
I årevis har debatten været rejst på Frederiksberg: skal der tilbydes skolemad i Frederiksbergs
skoler? Argumenterne fra begge sider – modstandere som tilhængere har været mange.
Modstandere taler om familiens ansvar og hvad behovet i realiteten er. Tilhængere har påpeget
de længere skoledage, at mætte børn lærer bedst og at skolemadsordninger i andre kommuner
fungerer glimrende.
Socialdemokratiet har kæmpet for skolemad på Frederiksberg i mindst to årtier. Fordi vi
grundlæggende tror på, at mætte børn lærer bedst og fordi vi synes, det er en naturlig ydelse at
tilbyde Frederiksbergs familier: at man for et rimeligt beløb kan få et godt, sundt og nærende
måltid mad. Gerne økologisk også. De børn, der kommer fra familier, hvor pengene er små, bør
selvfølgelig have ret til at få maden gratis, men ellers bør det koste et rimeligt beløb for alle
andre. Måske 25 kr. pr dag.
Er det noget nyt, at kommunen laver mad til børnene / har madordninger mod betaling? Nej
tværtimod – i vuggestuer og børnehaver får børnene frokost mod betaling. Hvorfor skulle det
ikke også være sådan i folkeskolen, hvor børnene tilmed også med skolereformen fik længere
skoledage?
Mange af os husker måske tilbage på vores egen skoletid med leverpostejsmader i madkassen
i skoletasken. Og selvom vi har en tendens til at huske tingene i et mere positivt lys, så husker
jeg nu ikke mine madpakker for at være noget særligt. Ingen kritik af mine forældre, men et frisk
måltid til frokost havde da været at foretrække.
Socialdemokratiet har gang på gang gået til budgetforhandlinger med krav om en
skolemadsordning på Frederiksberg, og i år bliver ingen undtagelse. Vi håber på mange af de
andre partiers opbakning. For vi bør være helt enige om målet: at vi får den rigtige
skolemadsordning på Frederiksberg. Til gavn for børnene.
Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)
Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com
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Pigefodbold i KB
Af folketingskandidat Sine Heltberg, medlem af KBs bestyrelse udpeget af
Frederiksberg Kommune

Kjøbenhavns Boldklub -‐ bedre kendt som KB -‐ har netop indført pigefodbold. Det er et
kæmpe skridt, der kan være med til at give pigefodbolden i Danmark et stort boost.
For KB er ikke bare en hvilken som helst klub -‐ den er en af landets største, og det er
den absolut mest traditionsrige. KB er ikke bare Danmarks, men faktisk hele det
europæiske kontinents ældste fodboldklub.
Dertil kommer, at KB
er tæt forbundet med
FCK. Stjernerne fra
landets mest
succesrige
fodboldhold træner
lige ved siden af KB's
anlæg og spiller (stort
set) i den samme
hvide trøje. Jeg er
sikker på, at masser af
piger i hovedstaden vil være interesseret i at gå til fodbold i KB, og at interessen for
pigefodbold vil få yderligere et nøk opad med denne her beslutning, som KB's ledelse
fortjener stor ros for.
Nu håber jeg, at man i FCK -‐ som KB jo er en del af -‐ vil lade sig inspirere, så vi også får
et FCK-‐kvindehold. Overalt i Europa ser vi storklubber etablere kvindehold -‐ for nylig
har Manchester United fx taget dette skridt. Det er på høje tid, at FCK følger trop, så
hovedstaden kan give de tidligere danske mestre fra Brøndby kamp til stregen, ligesom
FCK i årevis har gjort det på herresiden.
Socialdemokratiet har gennem en længere årrække presset på i KB's bestyrelse for, at
KB skulle indføre pigefodbold. Før undertegnede kom i bestyrelsen i 2014 sad Lise
Hækkerup og talte ligestillingens sag. Efter et langt sejt træk ser det nu heldigvis ud til,
at bolden er sparket i kassen!
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Det kommende folketingsvalg

Kære partimedlemmer
Den politiske sæson er i fuld gang igen, og der er nu under et år til, at folketingsvalget
senest kommer. Ingen ved hvornår det bliver, og som partiforening skal vi være klar til
at trykke på vores valgkampsknap med kort varsel.
Derfor skal vi til at have opbygget en valgkampsorganisation, og vi har brug for dig.
Hvis du har erfaring med frivillige, er god til HR, gerne vil hænge plakater op, dele
pjecer ud, kan tage billeder, redigere videoklip, gå dør-til-dør, lægge hus til et
kaffemøde eller har en ide til valgkampen, så tag fat i os.
Hvorfor deltage? Fordi vi skal have en ny regering. Fordi vi skal have valgt vores lokale
kandidat. Fordi det er sjovt, og vi lover der er kaffe på kanden og smil og latter ad
libitum.
Hvordan gør jeg? Kom til næste arrangement i partiforeningen, ring til din
folketingskandidat Sine Heltberg på 29729656 eller skriv til sihe01@frederiksberg.dk

Kampagneansvarlig
Camilla Arent og
Folketingskandidat Sine
Heltberg til seminar i
August som optakt til
folketingsvalget
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Kampagne-kursus
Sine Heltberg skal i Folketinget og vi har brug for din hjælp

Kursus til dig, der vil gøre en forskel.
Vi starter nu en kursusrække, hvor du kan blive bedre og måske også mere tryg ved
forskellige kampagnemetoder.
Vi starter med at blive klogere på dør til dør kampagnen. Vi får besøg af en konsulent fra
Partikontoret den 15.9.2018 kl. 10.
På dagen den 15.9. vil der først være et oplæg om, hvordan vi bedst muligt laver en sådan
kampagne. Hvordan møder vi folk til den bedste dialog! Her vil der også være mulighed for
at spørge ind til andres erfaringer og hvordan – hvis du synes, at det er
grænseoverskridende- kan du få nogle redskaber til at finde dig til rette i denne form for
kampagne. Herefter vil der være en praktisk afprøvning af metoden, hvor vi hjælper Sine
med hendes kampagne for at komme i Folketinget. Til sidst mødes vi igen og evaluerer på
erfaringerne fra dagen. Kurset slutter kl. 14.
Mere information om de fremtidige kampagner
Partikontoret har udviklet et koncept, hvor vi spørger om bestemte ting ved dør til dør
kampagnen og kan registrere folks mailadresser til fremtidige informationer eller
kampagner. Det er en klog måde at føre kampagne på, bl.a. fordi den tilpasser sig efter
borgerens behov.
Derudover har konceptet også en mulighed for at præcisere overfor os, hvilke borgere der
nok er kernevælgere, DF-vælgere, måske A-vælgere osv. Det gør, at vi kan tilegne
informationen mere præcist -også i vores dør til dør kampagner.
Men for at lykkes, så har vi brug for dig! Hvis du har lyst til at blive klogere på metoden,
møde andre medlemmer (eller deres venner) og gøre en politisk forskel i fremtiden for
borgerne på Frederiksberg, så meld dig til hos Asbjørn på mail: A-jorgensen@hotmail.com
Alt efter hvor mange tilmeldinger, der kommer, så finder vi et egnet lokale her på
Frederiksberg.
Der er sidste tilmelding den 13.9. Herefter får du et detaljeret program og praktiske
informationer for dagen.
Efter vi har været på gaden, er der sandwich til alle.
Camilla Arent
kampagneleder
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Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Bo Kømler Næstformand
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Uffe B Rasmussen, Sekretær
Camilla Arent, Kampagneansvarlig
Asger Gelting, Frivillighedskoordinator
Asbjørn Dalgaard, Aktivitetsansvarlig
Elvis Camacho, Web-ansvarlig
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
20 21 79 33, bokomler@hotmail.com
23 96 36 79, mlk@oao.dk
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
24 24 16 75, ufferasmussen@yahoo.com
24 79 59 53, arent@arent.se
42 75 41 22, asgergelting@yahoo.dk
20 13 48 20, asbjorn.dalgaard@mobile.trade.gov.uk
81 71 68 12, camachocv@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup39@gmail.com
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
August:
24.-25.: Folkemøde Møn
September:
4. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 1930-2130
12. Medlemsmøde, oplæg om hospitalsgrundens fremtid på Frederiksberg med efterfølgende
rundvisning på hospitalet, Kl. 1900-2100 på Frederiksberg Hospital
15. Gadekampagne, dør til dør, Rolfsvej 10, kl. 10-13
Oktober:
10. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 1930
23. Medlemsmøde, Kl 1900, sted tilgår
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