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S vil have hjemmelavet mad på plejehjemmene
Anja Camilla Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen (S), og Sine Heltberg, rådmand (S)
Mad fylder meget i vores liv, fra vi fødes til vi dør. Det fylder i maven, men også i vores bevidsthed
og sanser, og jo naturligvis også på de kommunale budgetter.
Stod det til os, fik det lov at fylde lidt mere; vi vil så gerne have hjemmelavet mad på alle
plejehjem.
Vi vil have simrende gryderetter, sprødstegte frikadeller og friskbagt brød tilbage. Der skal være
mere smag, knas og liv i måltidet, også når vi bliver gamle. Mad er så vigtigt.
Grelle historier om hvide klatter sovs i en plastickop med et trist stykke kød på siden er desværre
ikke usædvanligt, og billederne på de sociale medier er triste, men ikke til at komme udenom.
Det er svært at forstå, hvorfor vi skal acceptere, at maden i de sidste leveår i så mange tilfælde
bliver til industri, plasticbakker og noget der bare skal overstås. Beboerne på hovedparten af de
frederiksbergske plejehjem hverken ser, hører eller dufter maden blive til.
Det vil Socialdemokraterne lave om på, og vi har i de seneste budgetforhandlinger forsøgt at få de
andre partier med. Indtil videre dog ikke nok til et flertal.

Vi tror på, at appetitten kommer af, at sanserne bliver vakt. Derfor vil vi have hele madlavningen
helt tæt på beboerne og også gerne deres pårørende. Duften, lydene og synet. Og så ønsker vi, at
det skal være muligt for beboerne selv at deltage i madlavningen. Det at få en kartoffel og en
skræller i hånden kan vække hukommelsen og motorikken til live igen. For kroppen husker ofte
ting, som hjernen tror, den har glemt.

Igen i mandags drøftede vi det, efter at have været på gade-aktion og oplevet hvor mange, der
bakker kraftigt op om forslaget. Og måske er der lidt nye toner hos de borgerlige poartier nu, vi vil i
hvert fald rejse det igen. Og igen.

De to socialdemokrater, hhv nr. 2 og 6 fra venstre, sammen med seniornetværket.
Frederiksbergs borgere tog rigtig godt imod det madglade budskab foran Frederiksberg Centeret
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På studietur i USA
Af Erik Jensen, Formand for Socialdemokraterne på Frederiksberg
I dagene 3. – 9. april deltog jeg – sammen med 21 andre gode socialdemokrater - i studietur til USA
arrangeret af S Regionen. Vi besøgte New York og Washington. Turen var foranlediget af medlemmer fra
Vestegnen, hvor Mogens Lykketoft er valgt i Glostrupkredsen. Mogens havde givet tilsagn om at vise FN
frem og fortælle om det at være formand - eller præsident - for FN’ generalforsamling, som det kaldes i
FN.

Gruppen fik en fornem fremvisning af nogle af de vigtigste sale i FN-bygningen: Bl.a.
Generalforsamlingssalen, salen hvor sikkerhedsrådet holder møde og Finn Juhl-salen. Den meget flotte
Finn Juhl-sal har Danmark finansieret og også en gennemgribende restaurering, der blev gennemført for
få år siden.

Men først og fremmest fik vi et blændende foredrag af en meget dedikeret Mogens Lykketoft, hvor han
fortalte om de store udfordringer på især klimaområdet, FN arbejder med i dag, specielt. De store
flygtningeudfordringer og konsekvenserne af nedskæringerne af hjælpen i nærområderne. På trods af de
mange udfordringer vi står overfor, har Mogens Lykketoft bevaret optimismen: Der er en stigende
forståelse, også i de store lande om, at de udfordringer verden står overfor, kun kan løses ved samarbejde
og kompromisser. Her er det bl.a. helt afgørende, at USA og Kina er begyndt at tage klimaudfordringen
alvorligt! Om Ruslands rolle for verdensfreden sagde Mogens Lykketoft ”Rusland er ikke en supermagt,
men er i stand til at spolere enhver løsning, hvis de ikke er en del af den.”

Mogens Lykketoft har ikke nogen egentlig magt ud over den, han selv skaber sig ved at sætte
dagsordener for møderne og forhandlinger og det var klart indtrykket, at det både gør han og er rigtig god
til det. Vi var alle ret stolte af, at vi har en mand som Mogens Lykketoft på posten som FN
generalforsamlingsformand. Til at hjælpe sig har Mogens Lykketoft en stab på 36 medarbejdere, der
kommer fra 25 forskellige lande. Danmark finansierer en meget stor del af det nuværende formandskab.

Lykketofts indflydelse sikres også på anden måde, idet han har et tæt samspil med den danske FN
mission, der er fast knyttet til FN og hvis leder – FN-ambassadør Ib Petersen – den efterfølgende dag gav
et fremragende foredrag om vigtigheden af arbejdet i FN og ikke mindst Danmarks rolle i FN.

Vi mødte også dygtige folk fra tænketanken Center for American Progress, fra det amerikanske LO og
Politikens USA-korrespondent Kristian Madsen gav os en fin indføring i det amerikanske præsidentvalg.

Der var også god tid til at gå rundt i såvel New York og Washington og se meget af det vi kender fra TV.
Alt i alt en meget udbytterig tur arrangeret af Lars Gaardhøj og Finn Stubtoft som rejseledere. Selv
forlængede jeg turen med et 3-4 dages besøg i Boston, hvor jeg har en søn og svigerdatter boende med
deres Carl på 3 år. Det var også ret godt!!

Mogens Lykketoft Ib Petersen, FN-‐ambassadør
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Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen
Inden påske sagde en enig kommunalbestyrelse ja til et forslag fra Socialdemokraterne om, at
kommunen skal stille lokaler til rådighed til husning af hjemløse ved ekstrem kulde. Baggrunden
for forslaget var, at vi i januar oplevede ekstrem kulde med tocifrede kuldegrader. Og kulden var til
fare for de mennesker, som sover på gaden, gadesovere. Derfor stillede Socialdemokraterne
forslag om, at Frederiksberg Kommune, hvis det vurderes nødvendigt, stiller lokaler til rådighed,
så hjemløse kan komme i ly og sikkerhed for natten og kulden. Oprindeligt var de konservative
mod forslaget men valgte siden at stemme ja. Og det skal de have stor ros for. Det er nemlig et
forslag, der kommer os alle til gode og ikke mindst gavner nogle af vores allersvageste borgere,
de hjemløse.

Frederiksberg siger ja til nødherberg

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

S: Navngiv en vej efter Tine Bryld
Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen
Den 21. april er det fem år siden, at socialrådgiveren, forfatteren og Frederiksberg-borgeren Tine
Bryld døde. En enestående kvinde, der livet igennem knoklede for de udstødte og udsatte. Tine
Bryld voksede op i et grundtvigiansk hjem på Frederiksberg, hvor hun lærte, at man skal hjælpe
dem, der ikke kan klare sig selv. Og den lære tog Tine Bryld med sig hele livet, hvad enten det var
at give husly til hjemløse i villaen på Uraniavej eller at rådgive beslutningstagere om socialpolitik.
Tine Bryld handlede - og altid til gavn for de svageste.
Som vært på radioprogrammet Tværs hjalp Tine Bryld søndag efter søndag i 36 år hundredvis af
fortvivlede og søgende unge. Hun blev kaldt “Danmarks reservemor". Og med god grund. For hun
var aldrig fordømmende men lyttede med empati til alle dem, der søgte råd, mod eller trøst. Hun
er den dag i dag et ikon for mange danskere på tværs af generationer. Og det viser lidt om Tine
Brylds uhyre popularitet, at danskerne i 2015 i
forbindelse med 100 året for kvinders valgret kårede
hende til århundredets mest betydningsfulde kvinde.
Der hersker ingen tvivl om, at Tine Bryld var et fyrtårn
og en foregangskvinde, som gjorde en kæmpe forskel
for samfundets udstødte og udsatte. Hun fortjener at
blive hædret. Derfor har Socialdemokraterne stillet
forslag om, at Tine Bryld får en gade, vej eller plads
opkaldt efter sig i fødebyen, Frederiksberg.
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Mad, mad og mad!
Af Michael Vindfeldt, 2. viceborgmester, S Frb.
Ud over maden på plejehjemmene, har S på Frederiksberg også i årevis sat fokus på den
manglende skolemad i de frederiksbergske skoler. Med den nye skolereform og en
længere skoledag er det så meget desto mere vigtigt, at vores børn og unge får et
nærende og sundt måltid til frokost. De har det i Sverige. De har det i Norge. De har det på
Island. Og i Finland – og nå ja, selv i København.
Hvorfor kan vi på Frederiksberg ikke få en god skolemadsordning?
Konkret har undersøgelser på Frederiksberg da også vist, at en række af særligt vores
ældste elever ikke får ordentlig mad i løbet af dagen, og ikke mindst i udskolingen er det så
afgørende, at der er de bedste betingelser for en god indlæring er til stede.
Socialdemokraterne har stillet forslaget før, og vi tager det med igen til de kommende
budgetforhandlinger. For vi har den helt grundlæggende værdi, at vi skal bryde den
negative sociale arv og give alle børn de bedste muligheder for et godt liv. Og det kan
skolemad hjælpe til.
Debatmøde
På opfordring fra Socialdemokratiet på Frederiksberg har AOF arrangeret et møde med journalist,
forfatter og samfundsdebattør Lars Olsen den 9. maj

Den stigende ulighed er et vigtigt emne for den samtale, der nu foregår i Socialdemokratiet om vort
nye principprogram. Forfatteren Lars Olsen har skrevet en række debatbøger om det moderne
klassesamfund, om folkestyret og om skole-‐ og uddannelsesforhold. Han har tidligere som
analytiker på Ugebrevet A4 tilrettelagt undersøgelser af ulighed og sociale skel i dagens Danmark.
Disse analyser har han videreudviklet i sine bøger, senest “Det danske klassesamfund” fra 2012.
Derfor har fællesbestyrelsen bedt AOF om at arrangere et møde med Lars Olsen, som vi vil
opfordre medlemmerne til at deltage i.

Hvordan ser vores samfund ud anno 2016? Kom og hør Lars Olsen fortælle om det i sit oplæg:
Klassekamp fra oven

Tid: Den 9. maj kl. 19-‐21
Sted: Foredragssalen på Frederiksberg Hovedbibliotek

Falkoner Plads 3.

Du skal tilmeldes via dette link:
http://www.aof-‐fk.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4077729/
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Fremtidige aktiviteter
April:
26. Generalforsamlinger, Metronomen, Godthåbsvej 33, kl. 1830-‐2200

Maj:
1. 1. maj arrangement, Metronomen, Godthåbsvej 33, kl. 08-‐10

9. Åbent debatmøde med Lars Olsen om de socialdemokratiske værdier, udgangspunkt "Klassekamp fra oven"
Hovedbibliotekets foredragssal, kl. 19-‐21

18. Fællesbestyrelsesmøde

19. Åbent møde om ældrepolitik på Frb. (Arr. S, SF og EL + AOF), Medborgerhuset Danasvej 30B kl. 19-‐21

23. Rundvisning på Bispebjerg Hospital v. Pia Illum, efterfølgende frokost

Juni:
5. Grundlovsdagsarrangement

16. Sommerafslutning


