November 2017
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

S vil have frisklavet mad på plejehjemmene
Af Sine Heltberg og Anja Jensen, medlemmer af kommunalbestyrelsen
Når man bor på et af Frederiksbergs plejehjem, skal man hver dag have lækker,
hjemmelavet mad. Det skal være slut med tørre stykker kød med hvide klatter sovs fra
et industrikøkken, serveret i plasticbakker. Det mener de socialdemokratiske
medlemmer af kommunalbestyrelsen, Sine Heltberg og Anja Camilla Jensen, der
sammen med Frede, Susanne, Katrine og Anne sidste tirsdag delte 300 lune, sprøde
frikadeller ud foran Frederiksberg Centret og gjorde opmærksom på deres budskab.
Lune deller en sen eftermiddag hvor alle er lidt trætte efter dagens arbejde og skole,
var et hit. "Uhmm de smager godt", "God ide" og "Må jeg få én mere" lød det fra
sultne børn og voksne, der gerne ville høre mere om ideen med hjemmelavet mad på
plejehjemmene. De to S-‐kandidater mener, at de ældre så vidt muligt skal have
tilbuddet om selv at deltage i madlavningen. ”Vi vil have simrende gryderetter,
sprødstegte frikadeller og duften af friskbagt brød tilbage på plejehjemmene,” skriver
Sine Heltberg og Anja Camilla Jensen i deres fælles valgpjece.

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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Zombie-‐børn på Frederiksberg er kun sjove til halloween
af kandidat til kommunalvalget Camilla Arent, nederst på liste A.
Frederiksbergs børn skal bevæge sig
mere i løbet af skoledagen. Både som
mor til en 10-‐årig dreng på Ny
Hollænderskolen og som uddannet
fysioterapeut ved jeg, hvor meget godt
der kommer ud af en varieret
skoledag med fokus på bevægelse.

Hvis vi bare fortsætter som nu og ikke
gør mere for at få skabt varierede
skoledage, så ender det galt. Børnene
får hverken rørt sig i skolen eller har tid og overskud til fritidsaktiviteter efter
skole. Hvad værre er, så lærer de mindre i løbet af deres længere skoletid, fordi
kroppen ikke bliver brugt rigtigt.
Når børnenes ben bevæger sig, følger hovedet med. Så enkelt er det. En tur rundt
om blokken (måske med fokus på geometri) eller en tagfat i Søndermarken (måske
med fokus på tabellerne) betyder ny energi til hjernen og en krop, der kan sidde
stille igen.
Som politikere på Frederiksberg, skal vi insistere på, at kommunens skoler gør
mere for at komme i mål med skolereformens mål om, at bevægelse er en vigtig del
af de lange skoledage.
Jeg vil have skoler på Frederiksberg, der ser byrummet og de mange grønne
områder som en naturlig forlængelse af klasselokalet. Lærere, der ser
mulighederne i et klasselokale uden vægge og tavle. Elever, der kun en gang om
året går rundt på Frederiksberg som søvngængere.
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Valgkampen i billeder
Valgkampen er i fuld gang, og kandidaterne er ude hver weekend og flere af hverdagene.
Stemningn er super god, og vi bliver taget godt imod på gaden :)
Kontakt vores formand Erik Jensen, hvis du har lyst til at tage med ud en dag.
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Konference om skattesnyd

Tilmelding
https://s-‐hovedstaden.nemtilmeld.dk/41/
Konferencen støttes af EU-‐nævnet. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding af
hensyn til bespisningen.
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret, så en anden kan få gavn af din plads

Skattesnydere menes at koste EU tusind milliarder euro hvert år. Offentligheden er
blevet bekendt med snyderiet gennem lækkede skatte-‐papirer: Lux-‐leaks, Panama-‐
papers. EU-‐kommissionen har fremlagt planer for at komme det til livs, og EU-‐
parlamentet har for nylig offentliggjort det første udkast til rapport om skattesnyd og
hvidvaskning.
Vi sætter spot på problemet
og de reformer, der
addressere det, på vores
konference den 30.11, hvor
en perlerække af
oplægsholdere vil gøre os
klogere,
se særskilt indbydelse.
Du kan finde det første
udkast til EU-‐parlamentets
rapport om Panama-‐papers
her:
http://
www.europarl.europa.eu/
cmsdata/122787/2017-‐06-‐
30
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Så er S-FRB på MobilePay
Kære medlemmer.
Så er partiforeningen også kommet på MobilPay, så vi kan modtage bidrag til
valgkampen, små som store.
Nummeret er
47480
MVH
Bestyrelsen

Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Iben Cort Eiby, Næstformand
Hanne Illum, Sekretær
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Jørgen Mørup, kampagneansvarlig
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Andreas Røpke, WEB-master
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant
Flemming Hansen, 2. suppleant
Bo Kømler, 3. suppleant
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
23 96 36 79 mlk@oao.dk
21 29 51 35, joergenmp@outlook.dk
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
61 77 13 79 roepke@outlook.com
24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
November
5.-21: Valgkamp, særsklit plan
30. EU-konference om skattely, skattesnyd og kapitalstrømme over grænser.
KU.BE, Performancesalen, Dirch Passers Alle 4, kl. 17.-21
December
13. Valg- og julefest på Cafe Cadeau.
Januar:
10: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21, Rolfsvej 10
17: Medlemsmøde. Medborgerhuset, Danasvej 30B.
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