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FORMANDEN HAR ORDET.
Vi kan noget i Dansk Folkeparti
- som ingen andre kan.
Hvis der var nogle der håbede på, at nu kom DF ned med nakken på grund af det dårlige valg, så har virkeligheden
tegnet et helt andet billede..
Det interne sammenhold i DF har vist sig at være uhyre stærkt. Det er på mange måder endog blevet styrket i
den efterfølgende interne proces.
Det så vi til Årsmødet i Herning, der udover at blive en stærk politisk manifestation også blev en fest der
demonstrerede vilje og kampgejst i DF familien.
Internt er tingene blevet vendt i lokalforeningerne, i storkredsene og på
møder hvor Kristian Thulesen Dahl har været rundt i landet og mødt
repræsentanter fra alle lokalforeningerne. Tingene er blevet diskuteret
åbent, der har været masser af positiv selvkritik og enighed om,
at vores politik skal præsenteres bedre både udadtil og indadtil, samt
at den nationalkonservative profil skal styrkes.
Jeg tror ikke der er andre partiet der har villet kunne præstere dette.
Men det kan vi i DF, og der er grund til optimisme og tro på, vi kommer
stærkt igen.
DF har den nødvendige politik for et Danmark i selvstændighed, fred og
velstand.
Vi skal styrke vores lokalforeninger. De er kernen i DF.
Vi skal arbejde for flere medlemmer. Vi skal arbejde for mere medlemsinddragelse omkring vores politik og med
en god åbenhed udad til det lokalsamfund vi er en del af.
I en tid hvor der hos mange er mistillid til politikere og politik skal vi vise, at demokrati og politisk arbejde ikke er
snak og positionering, men levende mennesker med ønsker og drømme om et trygt og nært samfund.
Nærheden i det lokale er og skal fortsæt være en af Dansk Folkepartis store styrker.
Det er vigtigt vi styrker vores lokale rodfæstethed og i stigende grad arbejder for at blive en lokal magtfaktor.
Der er kommunalvalg i November 2021 og her skal vi stå så stærkt som mulig i lokalsamfundet.
Allerede nu skal vi forberede os internt. Vi skal finde de bedste kandidater. Vi skal i fællesskab lægge et godt
valgprogram og vi skal udadtil præsentere vores politik så godt og tydeligt som overhovedet muligt.
.
Glostrup skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Så enkelt kan det siges.
Vi skal styrke kernevelfærden lokalt. Vi skal et borgernært Glostrup hvor mennesket sættes først.
I Dansk Folkeparti i Glostrup går vi i gang med arbejdet frem mod KV21 nu.
Vi behøver din gode støtte og medvirken. Så kom gerne og vær med.
Henning Christensen
Dansk Folkeparti Glostrup, formand.
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Ingen fortætning i Stadion kvarteret.
Dansk Folkeparti i Glostrup ønsker ikke fortætning af eksisterende boligområder.
Dansk Folkepartis Flemming Ørhems indlæg på kommunalbestyrelsens møde
den 11. september 2019:
”Glostrup skal være et godt sted at leve, bo og arbejde.
Boligområderne skal give mulighed for bedst mulig trivsel for de borgere, der bor i de
enkelte områder.
Området vest for Ndr. Ringvej, og bag hospitalet, består i dag altovervejende af boliger i
3 etager.
Boligerne er opført som gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser, og det synes
Dansk Folkeparti ikke, at der skal laves om på, og senest har Glostrup Boligselskab jo
netop afsluttet en omfattende helhedsplan for sine boliger i området, hvor princippet
om gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser er fastholdt.
Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at dette gode princip bør omfatte hele området
vest for Ndr. Ringvej, uanset om der er tale om almene eller private boliger.
Derfor stemmer DF imod at der igangsættes ny lokalplan med fortætning af Stadionvej
15 – 37.”
Lokalplanen er nu til høring. Dansk Folkeparti I Glostrup arbejder naturligvis videre med sagen.
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PARKSTAFET i Solvangsparken 2019
Tirsdag den 20. august blev der igen afholdt Parkstafet i Solvangsparken i
Glostrup.
Parkstafetten blev i år skudt i gang af vores KB medlem Pia Dahlin der er
formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Dansk Folkeparti deltog, som sædvanlig i år med et gå-hold.
Jeanette der var tovholder havde sammensat et hold bestående af DF’er
fra Glostrup, Lyngby og Gladsaxe.
Der skal derfor lyde en stor tak dels Jeanette, men også en stor tak til de
DF’er der deltog fra de andre lokalforeninger.
Selvom vejret var lidt svingede var der mange borgere i parken så
hyggen var bestemt tilstede og vi fik uddelt mange vandflasker samt
mundgodt med mere.
Desuden blev der udvekslet mange bemærkninger og det var særlig
glædeligt, at mange unge kom og spurgte ind til vores politik
Tak til alle for jeres medvirken. Vi ses til Parkstafet 2020.
Peder Kähler / Næstformand - Dansk Folkeparti i Glostrup

DF kurser i efteråret 2019.
Vi bringe her en oversigt over de kurser der p.t. er til rådighed for medlemmerne og håber de forhåbentlig kan have din
interesse og derfor har lyst til, at deltage.
Læserbrevs- og kommunikationskurser afholdes:
Der er tale om et læserbrevs- og kommunikationskursus, hvor organisationskonsulent Chris Bjerknæs vil komme med
gode tips til såvel læserbreve som kommunikation på de sociale medier.
Kurserne afholdes:
Tirsdag den 22. oktober 2019 på
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
Onsdag den 23. oktober 2019 på
Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby
Kurser for nye medlemmer
På kurset får nye medlemmer en introduktion til hvordan Dansk Folkeparti er bygget op, vores historie og hvad Dansk
Folkeparti mener på forskellige områder. Herudover hører deltagerne om de forskellige arrangementer og aktiviteter i
Dansk Folkeparti.
Kurserne afholdes:
Søndag den 24. november 2019 på:
Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
Søndag den 15. marts 2020 på:
Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K
Tilmelding til begge møder sker til df@df.dk og kurserne er gratis og der vil blive serveret mad, kaffe og kage.
Man skal selv sørge for transport.
Rigtig god fornøjelse med det som I nu måtte have lyst til, at deltage i.
Mange hilsner fra
Peder Kähler / Næstformand - Dansk Folkeparti i Glostrup
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DF ÅRSMØDE I HERNING 2019
Årsmødet i Henning 2019 må absolut betegnes som en succes med ca. 1.000
deltagere fra hele landet.
Fra DF i Glostrup var vi 7 der deltog og det blev et rigtig hyggeligt årsmøde.
Henning, Jytte og Henrik var taget i forvejen da de jo havde job i DF butikken og
vi andre drog fra Glostrup i bil lørdag morgen omkring kl. 07.00 og ankom friske
til Herning omkring Kl. 10.00.
Vi havde alle indlogeret os på DGI Henning, lige ved siden af Kongres Centeret, så
det kunne ikke være mere centralt.
Dagen gik hurtig med en masser taler og indlæg, men også med hyggeligt
samvær og om aften var der fest med en lækker menu og god underholdning i
form af Birthe Kjær hvilket faldt i særdeles god jord. Også det efterfølgende
orkester var super og fortsatte i samme stil – så stemningen var helt i top fra
start til mål.
Lørdag aftalen fik Jane og Leif begge overrakt 10 årsnålen, som anerkendelse af
deres medlemskab og store arbejde i DF i Glostrup.
Efter flere taler og indlæg søndag indtog vi en let frokost og ankom vel til
Glostrup omkring kl. 18.00 lidt trætte, men glade.
Vi håber endnu flere vil deltage og få en god dag sammen med andre DF’er til
næste år hvor årsmødet afholdes den 26. & 27. september 2020 i Odense.
Peder Kähler
Næstformand - 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:
4. november, 2. december..
Kom også gerne som tilhører på KB møderne.
Dansk Folkeparti Glostrups KB medlemmer kan altid kontaktes.
Flemming Ørhem. Tlf.: 2962 6619. email: f.orhem@glostrup.dk
Pia Hagbarth Dahlin: Tlf.: 4079 1389. email: pia.dahlin@glostrup.dk

------------------------------------------------------------Vi glæder os
til vi ses på medlemsmødet
den 24 oktober
med Pia Kjærsgaard og
Morten Messerschmidt.
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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:
Jane Jacobsen.
Jan Hvidkjær.
Jeanette Nielsen.
janejac3001@gmail.com
j.hvidkjaer@live.dk
jeanettenielsen65@godmail.dk
Tlf. 2889 7819
Tlf. 4026 5325
foto på vej.
-----------------------------------------------------------------------------
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Send eller giv også gerne Nyhedsbrevet videre til interesserede.
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Tlf.: 4098 9329. Email: hjohs.christensen@gmail.com
www.danskfolkeparti.dk/glostrup Facebook: Dansk Folkeparti i Glostrup

