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Formanden har ordet.
Folketingsvalget den 5. juni gav 1541 stemmer til Dansk Folkeparti i Glostrup.
Det var 11.8% og dermed blev DF det tredje største parti i Glostrup.
Hjertelig tak for hver en stemme.
Pia Kjærsgaard, der var Dansk Folkeparti´s spidskandidat i Københavns Omegn, opstillet i
Ballerup kredsen ( Ballerup/Glostrup), blev valgt til Folketinget med et stort antal stemmer.
Desværre blev ingen af vores andre dygtige kandidater valgt ind.
DF Glostrup gennemførte en meget vellykket valgkamp med gadekampagner, politisk torvedag
i Glostrup Shopping Center, Pia Kjærsgaard som gæstebartender på Blondies Pub, og meget,
meget andet.
Vi omdelte valgfoldere til mere end 8000 husstande og satte omkring 400 plakater op.
Tusind tak for indsatsen til de mange der var med.
Vi gjorde det super godt og det var en indsats der styrkede vores gode sammenhold.
På landsplan var det ikke et godt resultat for vort parti. En mindre tilbagegang var nok ventet, men ikke i den
størrelsesorden det blev. Det skal der selvfølgelig evalueres på hele vejen fra top til bund i partiet.
Der er fra Christiansborg nedsat et værdi politisk udvalg med Martin Henriksen som formand, der sammen med
Morten Messerschmidt og Katrine Winkel Holm, skal gennemtænke partiets konkrete politik, bl.a. på skole- og
uddannelsesområdet, på kultur og folkekirken og naturligvis på udlændingeområdet og komme med bud på
hvordan DF kan skærpe sin nationalkonservative profil.
I det koordinationsudvalg der koordinerer den daglige politiske indsats i partiet, indtræder Pia Kjærsgaard og Morten
Messerschmidt, således at det nu består af Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen, Pia Kjærsgaard,
Morten Messerschmidt og Søren Søndergaard.
Pia Kjærsgaard er blevet udpeget som partiets udlændingeordfører. De øvrige ordførerposter forventes fordelt på
partiets sommergruppemøde i starten af august.
Kristians Thulesen Dahl vil som partiets formand og som led i en større og grundig evaluering af partiets situation tage
på en rundtur slut august/start september, og møde repræsentanter for alle partiets lokalforeninger.
DF Glostrups repræsentanter vil få en snak med Kristian den 3. september.
Det vil du alt sammen få mere information om.
Vi glæder os til efter sommerperioden at arbejde for en yderligere styrkelse af vores lokal arbejde.
Der vil blive en række nye medlemsaktiviteter og rig mulighed for at du kan sætte dit positive præg på vort arbejde.
Her og nu ønskes en

Rigtig god sommer til alle.
Bestyrelsen Dansk Folkeparti Glostrup.
Henning Christensen, formand.
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Medlems indlæg.

Et par tanker om Folketingsvalget.
Camilla Rosa Eriksen.
Tryk avler modtryk. Rasmus Paludans metoder og person er intenst ladet med
en negativitet, som skabte en trykbølge ind over landet. Derfor kunne man
iagttage i løbet af valgkampen hvordan flygtninge og muslimer blev mødt med
stigende sympati af politikere og medier - og at Lars Løkke og jo en del vælgere
- nærmest hoppede i favnen på Mette Frederiksen bl.a. for ikke at identificere
sig med ”yderliggående” politik.
Hvorfor Løkke’s klare udmelding om, at han ikke engang ville samarbejde med
de nye indvandrerkritiske partier om noget, hvis de kom i Folketinget? Fordi
han ikke ville opfattes som racist eller intolerant. Og det gjaldt ikke kun statsministeren – men blev en
trend, en strøm, en stemning i nationen, som skulle lede væk fra ”yderfløjene” og ”samle” Danmark. Som i
virkeligheden var kodeord for ”vi vil ikke lege med dem som er indvandrerkritiske”. Og det gik så også ud
over Dansk Folkeparti. Ironisk at effekten af Stram Kurs blev fatale konsekvenser for en stram
udlændingepolitik. Og at partiets menneskesyn og metoder rejste en bølge, som genererede en større
tilstrømning til midten og rød blok.
At tale klart og højt om indvandring og dens åbenlyse destruktive konsekvenser blev en brandvarm
kartoffel i løbet af valgkampen. Altså en kartoffel som ”pæne mennesker” ikke ville forholde sig til. Det blev
igen upopulært og ikke god tone at påpege hvordan mange danskere lever med frygt og trusler fra
muslimske bander og individer. Og at Danmark ikke har penge nok til ældrepleje og velfærd, fordi
flygtninge, integration og overførselsindkomster til udlændinge koster så mange millioner hvert år. At
afviste asyl ansøgere ikke rejser hjem. At kriminelle indvandrere stadig bor og lever i Danmark.
Nej, det måtte man ikke sige højt– for så var man jo ligesom ”ham dér nazisten og de andre skøre”! Det var
jo en perfekt anledning til for de etablerede partier – udover Dansk Folkeparti – at ændre udlændinge
debatten til at handle om tolerance, integration og en gruppe børn på Sjælsmark.
Og som en strategisk genistreg fra helvede hoppede valgkampen så samtidig over i KLIMA ballon gyngerne,
som er så fulde af varm luft og tomme løfter om at redde jorden i 11.time. Så blev der arrangeret Klima
march og en massiv mediedækning på emnet – og voila – sådan farvede man Danmarkskortet rødt ved
stemmeurnerne d. 5. Juni.
Hos Dansk Folkeparti har vi grundlæggende et helt andet menneskesyn end det Stram Kurs står for.
Forhåbentligt. Vi står ikke for et menneskesyn, som råber ”luder”, som chikanerer andre og som håner og
bruger hadefuld nedladende retorik. Vi er beskyttende overfor vores land, vi er ikke hadefulde. Det bliver
uheldigvis opfattet som svagt af nogle vælgere. Men lad dem om det. Andre kan ikke se forskel på os og
dem – og man skal nu igen bruge tid og energi på at forklare, at man altså ikke er racist eller fjendtligt
indstillet, blot fordi man er medlem af Dansk Folkeparti og elsker Danmark. Det er i den grad igen blevet
politisk ukorrekt at være indvandrerkritisk.
Vi står heller ikke for Pernille Vermunds usædvanlige grad af arrogance. Jeg hørte hende bande og sige ”åh
hold dog kæft” til både Pia Kjærsgaard og Løkke på tv og jeg kunne komme med flere konkrete eksempler
på hendes vulgaritet. Desuden har jeg efterhånden læst og hørt rigeligt fra Nye Borgerlige’s kandidater til at
observere, at én af deres metoder er at groft nedvurdere og verbalt spytte på det store arbejde, som Dansk
Folkeparti har udført politisk igennem årene.
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Hvilket Vermund jo i øvrigt lige markerede tydeligt ved at forsøge at slå Kristian Thulesen Dahl i hans
valgkreds, selv om det slet ikke er det område, hun bor eller har nogen tilknytning til. For øvrigt
tankevækkende at både Paludan og Vermund pegede på sig selv som statsminister. Det siger en del om
deres sande karakter.
De vælgere vi har mistet til Nye Borgerlige og Stram Kurs, forstår tydeligvis ikke det politiske system. For
Danmark får IKKE en mere stram udlændingepolitik end hvad Dansk Folkeparti og Inger Støjberg og co. Har
kunnet frembringe. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre, når der ikke er flertal for andet. Ganske trist at
en del vælgere tilsyneladende tror, at hvis man råber meget højt, brænder koraner og sviner andre til –
eller markedsfører sig i stramme kjoler med en lille hær af super arrogante liberalister –så kan man komme
ind og trylle magi i Folketinget og skabe en helt ny politisk virkelighed.
Lad os ikke påvirke mere af dem og de vælgere, vi har mistet. Lad os fortsætte med at være værdige og
venlige danskere, som kæmper for at bevare og beskytte vores danske grænser og værdier. Vi må være
tydelige i vores udmeldinger og holdninger og ikke gå i panik over en markant tilbagegang.
Nu har medierne fået lov at svælge sig i vores dårlige resultat fra første meningsmåling og frem til dags
dato. Igen må jeg sige: lad dem om det. Nogle af vælgerne kommer tilbage ved næste valg. Og der kommer
nye til, hvis vi beholder og styrker vores identitet.
-----------------------

DF Glostrup på Bakken
Dansk Folkeparti i Glostrup havde inviteret alle medlemmerne på en gang stegt flæsk med persillesovs samt
½ fadøl eller vand på Bondestuen søndag den 16. juni 2019.
Det var der en del af vores medlemmer der havde sagt ja tak til, og vi mødtes på Glostrup
Station og drog så i samlet flok mod Bakken.
For at turen ikke skulle blive alt for lang og tør så havde formanden fyldt sin rygsæk med kolde øl og vand til
togturen.
Vi ankomst vel til Klampenborg og gik gennem den dejlige dyrehave til Bondestuen
som indtog omkring kl. 18.00
Vi fik derefter stegt flæsk i lange baner og fadøl og der var en god stemning omkring bordet.
Derefter fandt nogle et lille sted hvor vi kunne få lidt mere drikkelse og hygge os.
Henad kl. 22.00 fandt vi så mod Glostrup igen og alle havde forhåbentlig haft en god dag i selskabeligt
samvær.
Så fik du ikke tilmeldt dig denne gang så håber vi du har lyst til, at deltage en anden gang når vi kommer
med et uformelt tilbud til vores medlemmer.
Til slut skal der blot lyder en rigtig god sommer.
Næstformand Peder Kähler – Dansk Folkeparti i Glostrup
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Storkespringvandet
Dagen før folketingsvalget den 5. juni 2019 var vi en stor flok DF’ere fra København og diverse
omegnskommuner – herunder 6 fra Glostrup – der var forsamlet ved Storkespring vandet sidst på
eftermiddagen
Der var en rigtig god stemning og i alt var ca. 50-60 mødt frem. Alle blev korrekt klædt på i DF jakker
og/eller T-shirt.
Kristian Thulesen Dahl holdt en rigtig god tale og efter indtagelse af flæskestegs sandwich og vand gik vi i
samlet folk mod Rådhuspladsen og Hovedbanegården, som var slutmålet.
Solen skinnede fra en skyfri himmel og der var mange turister på strøget, som fik sig en god oplevelse af det
danske demokrati og der blev taget flere selfies.
På hele turen blev der uddelt flyvers og flere gange blev der for fuld udblæsning sunget Der er et yndigt
land.
Da vi skulle krydse rådhuspladsen var der valgmøde med Enhedslisten og deres støtter, som
opførte sig meget lidt demokratisk, men vi fortsatte med sang mod hovedbanegården.
Der ankom vi så i samlet flok og efter en tak fra Carl Christian Ebbesen var det tid til, at drage mod
Glostrup igen.
Alt i alt nogle hygge timer og glade mennesker – bortset fra Enhedslisten.
Næstformand Peder Kähler – Dansk Folkeparti i Glostrup
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Besøg hos Pia Kjærsgaard

Bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Glostrup var den 25. juni 2019 inviteret til en let buffet i
formandslejligheden af Pia Kjærsgård sammen med lokalforeningerne fra bl.a. Ballerup.
Pia Kjærsgaard rettede en stor og dybfølt tak til alle for, at have hjulpet i hendes valgkamp hvor der var
ydet et solidt og stort stykke arbejde på alle fronter.
Det var bestemt ikke arbejdsindsatsen i diverse lokal foreninger der var skyld i, at DF ikke fik et ikke
tilfredsstillende valg.
Vi fik en ganske fortrinlig buffet med drikkelse til alt efter hvad den enkelte var til sådan på sådan en
varm tirsdag. Efter nogle hyggelige timer og vel mætte tog vi en rask travetur fra Christiansborg til
Hovedbanen og så S-toget mod Glostrup.
Næstformand Peder Kähler – Dansk Folkeparti i Glostrup

HUSK VORES MANDAGS MEDLEMSMØDER.

Vi mødes én gang om måneden hvor vi snakker aktuel kommunalpolitik og medlemsanliggender.
Her har du mulighed for at give dine meninger til kende og komme med input til ”den
kommunale dagsorden” på både kort og langt sigt.
Vi mødes kl 17:00 ved indgangen til Rådhusets østfløj. Dørene låses umiddelbart efter.
Kommer du senere kan du kontakte os på telefon 2962 6619
Kommunen er vært med en øl eller vand.
Mandagsmøderne ligger på følgende datoer:
3. april, 6. maj, 2. juni.
Kom også gerne som tilhører på KB møderne.
KB medlemmer:
Flemming Ørhem. Tlf.: 2962 6619. email: f.orhem@glostrup.dk
Pia Hagbarth Dahlin: Tlf.: 4079 1389. email: pia.dahlin@glostrup.dk
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DF GLOSTRUP BESTYRELSE.

Formand
Henning Christensen.
hjohs.christensen@gmail.com
Tlf. 4098 9329

Næstformand
Peder Kähler.
kahler.ejby@gmail.com
Tlf. 4055 7502

Kasserer.
Henrik Brøndberg.
henrik@broendberg.dk
Tlf.3125 0816.

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Morten Skytte.
Jane Jacobsen.
Jan Hvidkjær.
ms190372@gmail.com
janejac3001@gmail.com
Jeanette Nielsen.
Tlf. 3116 1787
Tlf. 2889 7819
Foto kommer.
-----------------------------------------------------------------------------
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Vi hører gerne dine kommentarer og/eller forslag til indlæg.
Du kan sende det til næstformand Peder Kähler på e-mail: kahler.ejby@gmail.com
Send eller giv også gerne Nyhedsbrevet videre til interesserede.
DANSK FOLKEPARTI GLOSTRUP.
Tlf.: 4098 9329. Email: hjohs.christensen@gmail.com
www.danskfolkeparti.dk/glostrup Facebook: Dansk Folkeparti i Glostrup

