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Møde i Seniornetværket
Af Anja Camilla Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, S FRB

Mandag den 9. november var der igen samling i vores Seniornetværk. Vi mødtes i
Medborgersalen på Danasvej, da vi pludselig ikke kunne låne Den Gule Villa, med begrundelsen,
at den kun måtte lånes ud til arrangementer, der var dels gratis (tjek) og dels åbne for alle. Det
sidste kunne vi jo ikke honorere. Før.
Afslaget gjorde nemlig at vi drøftede, hvorvidt vi skulle overveje at åbne møderne og måske endda
dermed os selv overfor andre end medlemmer af partiet. Det var en rigtig god bordrunde og langt
de fleste var positivt stemt overfor at åbne vores seniormøder for alle interesserede. Det bliver
rigtig interessant at se, hvad dette kan føre med sig. 2016 er således året, hvor vi åbner vores
senior-møder, og derudover vil afholde møderne skiftevis i Den Gule Villa (så længe denne
består) og i et af lokalerne på Danasvej. På den måde imødekommer vi også ønsket om at kunne
være i Frederiksberg Øst indimellem.
Formiddagen brugte vi derefter primært på at tale om budgettet, og de voldsomme nedskæringer,
som de borgerlige partier, inkl. Dansk Folkeparti, har besluttet på ældreområdet. Og for en god
ordens skyld, lidt tal:
- Der spares over de næste 4 år over 12 millioner ved at "revisitere" og "rehabilitere". Det er
planen at 1700-1800 hjemmehjælpsmodtagere skal styrkes til at klare sig selv, så de ikke behøver
hjemmehjælp.
- Hovedrengøring. Der spares næsten 4 mio. over 4 år (471 t/1,17/1,17/1,17)
- Hjemmesygeplejen, "rehabilitering", fx at hver anden gang forbindingsskift gøres af borger, 900
tusind hvert år i 4 år, i alt 3,6 mio.
- Og endelig aktivitetscentrene, som der spares 4,95 mio. på om året ved at lukke
Ingeborggårdens dagcenter.
Det er planen at vi i starten af 2016 vil udarbejde en folder med lidt mere info om hvad der gøres
og hvem der er ansvarlige, og dele den ud på gaden, eventuelt krydret med en sjov happening.
Den sidste del af mødet brugte vi på at tale om flygtninge. Hvis nogen ønsker at gøre et frivilligt
stykke arbejde og hjælpe nogle af Frederiksbergs flygtninge, kan man finde muligheder på
www.frederiksberg.dk. Vi kom også omkring de helt vanvittige beløb der bruges på nye jagerfly,
set i lyset af hvor mange penge der skal spares på velfærden.
Til sidst lod vi blokken gå rundt og alle skrev deres mail-adresser op, så vi kan lave vores egen
mailgruppe. Hvis du har lyst til at komme med i gruppen af medlemmer, der får direkte og hurtig
info om aktiviteter og andet i seniorgruppen, så skriv til Anja på
anja-pigen@live.dk. Vi orienterer naturligvis stadig fra partiet generelt også.
Tak til alle deltagere for en hyggelig formiddag. Vi ses i 2016.
Anja Camilla Jensen
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Julefrokost hos Socialdemokraterne på Frederiksberg -‐ 08. december 2015!

Traditionen tro holder vi julefrokost, denne gang d. 08. december, kl. 18.00.
Café Cadeau, H.C. Ørstedsvej 28, danner rammen om dette års julefrokost. Café Cadeau
er en socialøkonomisk virksomhed, læs mere på www.cafecadeau.dk
Der vil være julebuffet, inkl. ris á la mande, æbleskiver og kaffe. Øl og sodavand er for
egen regning og kan købes til rimelige priser.
Tilmeldingsfrist: d. 29. november
Tilmelding og afbud til: Iben Cort Eiby, ibce35@gmail.com
Lokalet kan maksimalt rumme 55 personer, så det er først til mølle.
Egenbetaling udgør kr. 25 og bedes indbetalt til Arbejdernes Landsbank
Reg.nr. 5338
Kontonr. 0000353675
i forbindelse med tilmelding (refunderes ikke ved afbud)
På gensyn til julehygge med quiz, fællessang, knas, hygge og et tilbageblik på året der gik.

Fremtidige aktiviteter
November:
19: Debatmøde om retsforbeholdet med Morten Bødskov (S) og Peter Skaarup (DF)
Medborgerhuset, medborgersalen, Danasvej 30B, kl. 19-21
25: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21
29: Gadeaktion med Christel Schaldemose (MEP) vedr. folkeafstemningen om retsforbeholdet
De frivillige mødes på Rolfsvej kl. 10, derefter er vi ved Frederiksberg Centret, kl. 11-13
Vil du være med sker tilmelding til formanden, Erik Jensen, erje1234@gmail.com
December:
8: Julefokost på Cafe Cadeau, H.C. Ørstedsvej 28, kl. 18-22
Januar:
14: Medlemsmøde om Socialdemokraties principprogram v. seniorforsker Henning Grelle
Medborgerhuset Danasvej 30B, lokale 1, kl. 19-21
20: Fællesbestyrelsesmøde, partikontoret Vester Voldgade 96, kl. 17-19
28: Medlemsmøde med Christel Schaldemose (MEP) og AOF om flygtninge- og immigrationskrisen i EU

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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