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Anders Wilsbech, Formand for SF-Helsingør

... den nye formand
Jeg takker for valget
til ny formand som
foregik på vores
generalforsamling
den 28. februar.
Det er et tillidshverv
som jeg på bedste
måde vil leve op til
i samarbejde med
den nye bestyrelse
og vores byrådsmedlem Bente Borg
Donkin.
Jeg kan se på min dåbsattest, at jeg er 63
år. Jeg er uddannet reprofotograf, uddannede mig dernæst til grafisk designer. Er
d.d. gået, tvunget på efterløn. Det har så
givet mig den mulighed at kunne bidrage
mere aktivt til SF-Helsingørs lokalpolitiske
arbejde.
Jeg har selvfølgelig nogle intentioner og mål
for SF-Helsingør. Ved forrige Kommunalvalg
fik vi omkring 3500 stemmer. Det blev til 4
byrådspolitikere. Sidste folketings- og kommunevalg var ikke SF bedste. Prognoserne
fortæller dog i dag at SF på landsplan går
frem, og det skal vi også gøre i Helsingør.
Målet må være at vi får 2 repræsentanter i
Byrådet.
SF har selvfølgelig taget ad notam og
evalueret politik kontra resultater. Vi havde
2 delegerede, Bente og Thomas på sidste
Landsmøde i april i Vejle. De var meget
positive over de politiske diskussioner og
resultater mødet bragte. Du kan på
http://www.sfhelsingor.dk bl.a. læse
”SF-Arbejdsplan 2016-18”.

2

StaFetten_02_2016.indd 2

Citat fra arbejdsplanen: … ”Udadvendte
aktiviteter og åben kultur. Vi skal være et
parti, som inviterer borgere, fagfolk og de
som vil med indenfor. Det kræver en åben
og velkommende kultur i partiet, hvor der er
plads til nye folk, anderledes aktiviteter og
organisering på nye måder. Der skal ganske
enkelt skabes en ny balance, hvor der sker
intern og ekstern inddragelse.”…
Jeg ser gerne at vi i højere grad end i dag
får aktiveret vores medlemmer til mere aktivt
at deltage i SF arbejde. Formanden, bestyrelsen kan ikke gøre det alene, men kan
tage initiativer til møder omkring specifikke
lokalpolitiske sager. Jeg opfordrer medlemmer til at kontakte SF-Helsingør, hvis de
har noget på hjertet. Vi har bl.a. gennem de
senere år hver måned afholdt baggrundsgruppemøder, hvor dagsorden til økonomiudvalgets møde gennemgås og diskuteres.
Dette til stor personlig nytte og viden samt
hjælp til Bente.
På bestyrelses-, baggrundgruppe møderne og i StaFetten bliver de landspolitiske
sager også diskuteret. Indkøb af krigsmateriel, skattely, grøn omstilling, integration,
retsforbeholdene, EU og TTIP (handels- og
investeringsaftale mellem EU og USA), emner som kommer til at påvirke borgernes og
kommende generationers hverdag.
Støt aktivt op om SF-Helsingør som medlem, få naboen med, om det så er som
sympatisør.
Lad os vise og fortælle, hvad SF står for!
Anders Wilsbech
Formand for SF Helsingør
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Inviter venner og bekendte til Grundlovsmødet

Grundlovsmøde

Nyrup Naturcenter, Kongevejen 270
Mødet starter kl. 11:30
Igen i år spændende talere

Holger K. Nielsen
SF- MF

Christian Donatzky
Det Radikale Venstre

Hans Nissen,
3F-Helsingør

Bente Borg Donkin
SF-Helsingør

Kl. 13:00 griller vi vores medbragte grillmad.
SF-Helsingør byder på kaffe, kage
og salater til mødet.
ØL, vand og vin til rimelige priser i Skovcféen
Inviter venner og bekendte med på dagen
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Altinget.dk - Bente Borg Donkin

De kvindelige hjemløse
Artikel bragt på Altinget.dk - februar 2016
DEBAT: Selvom kvindelige hjemløse
fylder i statistikkerne, gør de sjældent
brug af de kommunale tilbud. Det
bekymrer Bente Borg Donkin (SF),
byrådsmedlem i Helsingør Kommune.
SFI afrapporterer hvert andet år udviklingen
på hjemløseområdet. Antallet af hjemløse
er støt stigende, og i kølvandet på
rapporterne iværksættes mange gode,
velmenende initiativer til at imødegå de store
menneskelige konsekvenser af hjemløshed.
I Helsingør Kommune (62.000 borgere),
hvor jeg kommer fra, havde vi i 2009 35
hjemløse, i 2011 43 hjemløse, i 2013 53
hjemløse, og i 2015-tællingen er vi oppe
på 71. Vi har i samme periode nedsat et
Udsatteråd under Socialudvalget for at
give synlighed og dialog med aktører på
udsatteområdet.
Er kurven knækket?
Der er oprettet et lokalt tilgængeligt herberg
med 10 pladser, som i 2016 er udvidet med
yderligere 4 pladser. Vi har et værested,
”Klubben”, som dagligt giver støtte til
praktiske gøremål efter Servicelovens § 79.
Der gives årligt tilskud til oprettelse af lokale
varmestuer. Der er i sidste budgetaftale
opnormeret med tilbud om socialrådgivning
på herberget. Kommunen samarbejder
med boligselskaberne og iværksætter
opsøgende indsats for at forebygge
boligudsættelser.
Citat: ”De hjemløse kvinder er synlige
i statistikkerne (hvor de udgør 22 pct.
af alle hjemløse), men usynlige
i gadebilledet og i vore tilbud.”
Bente Borg Donkin (SF) Byrådsmedlem
4
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I 2014 igangsattes initiativet ”Housing First”
med tilbud om socialpædagogisk støtte
til at beholde egen bolig. Kommunale
gademedarbejdere opsøger hjemløse
på gaden, og gennem kontakt og
relationsopbygning forsøger man at hjælpe
til kontakt med sagsbehandler. For at øge
udbuddet af betalbare og brugbare boliger
til hjemløse, er der igangsat etablering af
10 boliger med særligt fokus på ’skæve’
borgere, der har brug for luft omkring sig, så
boligen bliver et hjem.
I kommunen samarbejdes med to private
aktører; Kirkens Korshær med varmestue
for 225 brugere og dagligt hjem for
11 mennesker og Frelsens Hær med
natvarmestue fra kl. 21 til kl. 8 og ugentlige
madtilbud.
Men virker initiativerne? Tilsyneladende ikke
overbevisende, hvis man kun kikker på de
rå tal. Selvom vi har mange tilbud til dem,
der allerede er hjemløse, så er det jo ikke
lykkedes os at knække kurven. Antallet af
hjemløse stiger år for år, og mønsteret er
det samme i andre større provinsbyer.
Særligt hensyn til kvinder
Og når vi ser, hvem der benytter
ovenstående tilbud, så er det påfaldende,
at hjemløse mænd dominerer billedet, og
at kvinderne er næsten fraværende. De
hjemløse kvinder er synlige i statistikkerne
(hvor de udgør 22 pct. af alle hjemløse),
men usynlige i gadebilledet og i vore tilbud.
Vi kan kun gisne om, hvor de forsvinder
hen. Der kommer kun få kvinder på vores
herberg, og de finder åbenbart andre
overnatningsmuligheder hos familie, venner
eller andre steder, hvor de i værste fald kan
være udsat for vold og overgreb. Måske
StaFetten nr. 2/2016
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trækker storbyen København, hvor det er
muligt at gemme sig i vrimlen.
Den sociale skam kan føles større i en lille
provinsby. I Helsingør har vi ikke (endnu)
tilbud der kan målrettes særlige grupper,
som f.eks. København har succes med. Her
kigges med misundelse på initiativer som
Cafe Klare.
Her kan kvinder ud over akut ly og
overnatning, få rådgivning og vejledning til
at få igangsat en social handleplan tidligt i
deres hjemløseliv. Der er brug for en ”fast
track” tilgang til støtte i vores borgerservice,
inden hjemløselivet sætter sine voldsomme
spor. Vi skal have skabt et samarbejde hvor
hjemløse kvinders særlige fysiske og sociale
behov bliver anerkendt og imødegået.
Alle hjemløse fortjener at blive set som
mennesker i nød. Men min påstand er, at
kvinder er ekstra udsat. De har anderledes
hygiejnebehov, rammes hårdere af kulde,
påvirkes voldsommere af misbrug og
kroniske sygdomme og psykiske lidelser,
hvilket bekræftes i sundhedsstatistikker. Det
skønnes at der årligt på landsplan kommer
13–15.000 nye hjemløse hvert år. Måske
skal vi for at behandle hjemløse lige, gøre
noget forskelligt for dem.
■
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Bertel Johansen

Kunsten ud i byen

William Shakespeare, Rudolph Tegner, Peder Christensen
og Kronborg
Det er jubelår i år: William Shakespeare
døde for 400 år siden, og fordi et af hans
skuespil foregår på Kronborg, skal han
også fejres her i Helsingør. Og det er
både ret og rimeligt, han har med sin pen
sikret slottet kulturel udødelighed og store
entreindtægter og parkeringsafgifter, og det
hele smitter af på byen der trygger sig uden
for slottets mure og volde og efter bedste
evne prøver at leve op til lidt af værdigheden
som Kronborgs tjenende servicefacilitet.
Men når en berømthed fejres af de
begejstrede, er der altid andre der er parat
til at dryppe malurt i bægeret, og således
også her. Andre sensationshungrende
belæste med trang til publicity har da også
benyttet lejligheden til at minde os om, at
vi jo reelt intet ved med sikkerhed om hvem
der egentligt skrev de 38 tragedier, komedier og historiske skuespil der igen og igen
lærer os om kødets skrøbelighed, menneskers uforstand, lidenskabernes tøjlesløshed,
heltemod, dårskab og snedighed, grådighed, voldens kortsigtede løsning og kærlighedens altfortærende sejre og tragedier.
Som disse skolastiske pedanter så ganske
rigtigt anfører, så findes der i dag ikke et
vandtæt bevis på, at manden der skrev de
udødelige mesterværker er manden ved
navn William Shakespeare, der sammen
med sin kone Anne Hathaway ligger
begravet i Holy Trinity Church i fødebyen
Stratford-upon-Avon, under en sten med
deres navne og indskriften ”Velsignet være
den, der skåner disse sten, og forbandet
være den, der flytter mine knogler.”
Som de påpeger, findes der ikke beviselige
6
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håndskrifter fra William Shakespeare hånd
at sammenligne med de få håndskrevne
skuespilsfragmenter der findes, og der
findes heller ikke optegnelser eller arkivalier
fra hans medejerskab af Globe Theater i
London eller andet der kan dokumentere
sagen, da det hele brændte under Londons
store bybrande allerede dengang.
Det giver desværre frit spillerum for fantaster
der prøver at reducere ham til en lakaj for
en finere person af rang og stand der så
hævdes i virkeligheden at have forfattede
værkerne, men som af blot og bar
fornemhed ved hoffet ikke kunne eller ville
figurere som simpel forfatter.
Der findes heller ikke verificerede portrætter
eller oliemalerier af manden fra dengang,
så tilbage står, at hele hans samtid var enig
om at han skrev det hele, og at alt der kom
på tryk lige fra de første udgivelser allerede
7 år efter hans død er udgivet med ham
som forfatter. I øvrigt siger det noget om
hans berømmelse og format, at noget så
profant som teaterstykker allerede i 1623
blev bekostet trykt, noget der ellers kun
blev ofret på statsdokumenter og bibler. Så
der er ingen tvivl om at manden skrev det
hele, men ellers kender vi ham ikke, og vi
véd slet ikke hvordan han så ud, så i vores
billeddannelse af geniet har vi alle frit spil.

Helsingør Kommunes kulturudvalg

Helsingør Kommunes kulturudvalg har valgt
at fejre William Shakespeare i jubelåret ved
at lade skuespillet Hamlet nyoversætte og
trykke som teatermanus til gratis omdeling
til alle kommunens husstande, vel i det
StaFetten nr. 2/2016
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lønlige kulturelle håb, at vi alle vil kaste os
over værket og nærlæse og nyde og blive
kulturelt opløftet af det. Men ak og ve.
Sådan er verden jo ikke.
Et teatermanuskript er et arbejdspapir for
skuespillere og instruktører, eller en synopsis
for en roman eller et forelæg til en film, og
det er helt og aldeles uegnet som læseværk
til at gengive den grandiose historie, så det
er ”spildte penge på Ballelars.” Men det er
vel desværre hvad vi kan forvente af det
kulturelle niveau i dagens Byråd hvor den
kulturelle forståelse kun har kravlet nedad
siden Borgmester Peder Christensen gik af
i 1946.
Men William Shakespeare skal hyldes i år,
og Helsingør bør gå forrest, og da det
kiksede med boggaven, kan vi jo passende
benytte retten til og muligheden for selv
at danne os et billede af manden, og vi
kan gøre det ved at opstille en markant
figurstatue af ham således som vi kan
forestille os, at han kan have set ud på
grundlag af dramaerne. Og her er vi så
heldige, at vi helt i borgmester Peder
Christensens ånd, blot kan tage en tur til
Villingerød Kirkeby, og der på billedhugger
Rudolph Tegners Museum, tage denne
visionære og dramatiske kunstners
Shakespeare-fortolkning til os, og lade
den støbe i bronze og opstille på havnen
på passende sted uden for Slots- og
Ejendomsstyrelsens Kronborgmatrikel,
så det udelukkende er Byens hyldest til
mesteren.

Så hermed en opfordring: Tegners monumentale og pragtfulde Shakespearestatue i
bronze ned på havnen, jo før jo bedre.
Byen havde råd til adskillige sådanne fælles
kulturelle berigelser under borgmester Peder
Christensen, og det har vi så sandelig også
nu, det er blot et spørgsmål om at prioritere
andet end prisen på ældremadpakken
og smide penge ud på ubrugelige
konsulentrapporter. ■

Tegners monumentale
og pragtfulde
Shakespearestatue

Det vil fuldende det værk borgmester
Peder Christensen starter med statuerne
af Hamlet og Ophelia der nu står på
på Stationspladsen, og en sådan
imposant statue vil med garanti blive et
turistfototilløbsstykke der kan øge byens
økonomiske gavn af naboskabet med det
slot der ellers har det med hensynsløst at
patronisere sine omgivelser.
StaFetten nr. 2/2016
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Redaktøren - debat

Kan SF stå inde for det
I april fortalte en borger om et kommunalt
sagsforløb. Efter to års sagsbehandling havde borgeren heldigvis ressourcer til indlægget med humor og sarkasme. Det var dejligt
at læse. Lignede sagsbehandlinger foregår
desværre ikke bare kun i Helsingør.
Førhen gik sagsbehandlingen generelt
hurtigere. Om det var førtidspension, andre
støtteforanstaltninger, deraf udgifter for
Kommunen eller Staten, var det med tilbagevirkende ikrafttrædelses dato. Derfor vil
det være nærliggende at tænke at der
i dag foregår kassetænkende topstyringskonstruktioner.
Helsingør Kommune har foretage diverse
arbejdsmiljø ”undersøgelser”, som desværre
ikke direkte peger på problemerne/styring
af regler.
Som borgeren understreger overholdt
opstart sagsbehandlingen det ”lovmæssige”, men derfra al sagsbehandling i et
umenneskelig forløb, nedbrydende, fysisk
som psykisk. – Nye sagsbehandlere, nye
lægeerklæringer, - den første ”passede”
ikke ind i ”styringskonstruktionerne. Det
koster samfundet ekstra udgifter hele vejen
rundt, også på den lange bane.
Det kompetente faguddannet personale,
socialrådgivere/sagsbehandlere flygter, eller
ønsker andet arbejdsområde. Kan ”sikkert”
ikke stå indenfor deres faglighed/uddannelse og arbejdsmiljøet, - se borgernes tilstand
forværres, medens de vender papirbunkerne/journalerne.
Problemet har også store konsekvenser
for de kroniske psykiske syge. Her er også
en 2-årig sagsbehandling helt uforsvarlig,
8
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forværring af borgerens tilstand. Dette på
ingen måder at undervurdere dem, der lever
i et smertehelvede eller kæmper med et
handicap.

Ressourceforløb

Heldigvis er der nogle få lokale virksomheder som ønsker og gør en indsats, ”Social
Responcebility”, når der tales om ressourceforløb for de borgere der kan. I et sådan
sagsbehandling kan der ligeledes opstå et
”system-kassetænkning”.
Uafhængig af sygdom, vil en forlængelse af
en sagsbehandling (genoptræning) forværre diagnose/sygdommen. Derfor skal en
hurtig afklaring, sagsbehandling optimeres.
Det fjerner fokus for sygdom, skaber ro for
borgeren og dennes fremtid.
Samfundsøkonomisk kan det blive en besparelse. Hvor mange m/k timer bliver ikke
brugt for at ”forhale” en sag, nye lægeerklæringer, de tager sig også betalt. - Hvor
svært kan regnestykket være? Borgerens
økonomi, samfundets tilskud til medicin,
nye læge- besøg og erklæringer, kommunal
tidsforbrug, nedbrudt personale, deraf sygefravær. Interessant regnestykke. Et sådan
regnestykke vil selvfølgelig indvolvere Statsog kommunekassen så her igen opstår den
evindelige ”system-kassetænkning.

Kan SF være det bekendt?

Kan vi som SF-Helsingør gøre noget med
den indflydelse vi har. Ja - vi kan i talesætte
problemet via vores byrådspolitiker som
sidder i Socialudvalget og Udsatterådet.
- så hermed en start ■
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SF forslag om bekæmpelse
af skatteunddragelse
SF stiller forslag om

• at Helsingør kommune undgår
at handle, samarbejde og indgå
kontrakter med firmaer, selskaber og
organisationer, som unddrager sig
skatte betaling i Danmark eller andre
EU lande.
• At Helsingør kommune undgår at
investere i selskaber, der benytter sig
af eller bidrager til skatteunddragelse.
• At de investeringsforeninger, som
Helsingør kommune har aftaler med,
ikke administreres af selvstændige
investeringsforeninger og lignende
selskaber, som benytter, bidrager til
eller vejleder om skatteunddragelse.
• At det formuleres i udbudsmaterialet
at bydende virksomheder overholder
skattelovgivningen.
• At økonomiudvalget på baggrund af
en offentlig debat eller anden konkret
viden kan anmode om en skatte
redegørelse.

Begrundelse

Helsingør kommune står overfor
at skulle træffe beslutning om
kapitalforvaltning af kommunens likvide
midler. Jævnlig træffes der beslutninger
om indgåelse af kontrakter om større
bygge- anlæg virksomheder. Hver 4
år træffes der aftale med banker om
forvaltning af kommunes økonomi.
De store skatte skandaler, der
for nyligt har afsløret Panama
som globalt centrum for massive
skatteunddragelser, slår nok engang
fast, at skattespekulation er en alvorlig
trussel mod vores offentlige økonomi.
De flere millioner lækkede dokumenter
i Panama-sagen viser, hvor udbredt
skattespekulation er – både blandt
private og firmaer, som gemmer formuer
i skattely og ikke mindst blandt banker
og virksomheder, som hjælper dem med
dette.
Der er brug for et klart signal på at alle
kommuner - også Helsingør kommune tager afstand fra dette.

Kontingent inbetaling via betalingsservice
SF-Helsingør vil opfordre alle medlemmer
der endnu ikke får kontingentindbetalingen
betalt/overført via betalingsservice.
Det vil lette vores kasserers administrative
arbejde, så der ikke skal udsendes ”rykkere” indeholdt dokumenteret regnskab for
StaFetten nr. 2/2016
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manglende kontingentindbetaling. Der ligger
også det problem at SF-Helsingør lægger
ud for manglende kontingent indbetalinger
overfor SF.dk. Vi skal jo gerne have råd til
at sende medlemmer til kurser, landsmøder
eller andre aktiviteter.
			TAK
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Debatoplæg - Anders Wilsbech

ROUNDUP - EU og TTIP
- hvad har de med hinanden at gøre
I vores globaliseret verden, og for en fødevaresikkerhed har det mere og mere noget
med hinanden at gøre.
Flere og flere varer går over landegrænserne, og vi forbrugere i Europa ønsker mere
sikkerhed for hvordan varerne er produceret,dets indhold og af hvem. Vi ønsker også
at få at vide at arbejdsmiljøerne er i orden,
og at disse kontrolleres. Vi har snart 10 forskellige mærkemarkeringer på vores varer.
Sagsbehandling, beslutningerne, tilladelser eller forbud af produkter og fødevarer
bliver sværere og sværere bl.a. grundet den
meget kemi, handelspolitik, økonomiske interesser, lobbyvirksomhed, samt at ”spillet”
foregår længere og længere væk fra den
enkelte forbruger.
Hvis vi tager ROUNDUP sagen som nu
kører i EU er der nu så stort pres, ”fra hvem
må vi gætte” på beslutningstagerne, at en

udfasning af ROUNDUP (glyfosat) sikkert
udskydes endnu 10-15 år. Dette til trods for
at der fortsat er stor usikkerhed om glyfosat
er kræftfremkaldne, som mange undersøgelser tyder på det. Den usikkerhed kommer ikke forbrugerne til gavn. I Danmark
og sågar også i andre europæiske lande
har det altid hedet …var man i tvivl omkring
virkning på miljø og mennesket skulle det
komme forbrugerne og miljøet til gode.
Tidligere godkendte produkter og levnedsmidler finder man jo senere ud af, på den
ene eller måde er sygdomsfremkaldende.
Det er jo ikke betryggende som forbruger.
ROUNDUP har en sidehistorie. Det multinationale selskab Monsanto (Kemi- og
gmo-gigant) er producent af ROUNDUP.
De er ligeledes producent for Roundup resistente gmo- majs, bomuld og sojabønner,
så de har en enorm økonomiske interesse.
Måske kommer presset på EU derfra.
Majs- og sojaprodukter indgår jo i
mange foderostoffer og levnedsmidler.
Så EU er hård presset og heldigvis også fra nogle af medlemslandene. Lars Løkke og kompagni vil
dog gerne give en fornyet 10-15
års godkendelse, men de har jo
også et særlig forhold til miljøet.
SF, Pia Olsen Dyhr indkaldte i april
fødevareministeren Espen Lunde
(V) til samråd om glyfosat/ROUNDUP. Mødet var ”lukket”, så intet er
offentliggjort fra mødet.
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spillere der er på banen. Monsanto er allerede på banen lokalt i USA og i EU.

-Tænk hvis vi i Danmark, og i andre lande
med fornuft kunne sige NEJ, (Nationalt Forbud) - det vil vi ikke have indenfor vore døre.
Beslutningerne bliver taget længere og
længere væk på de marmorpolerede gulve.
Det skaber en ligegyldighed hos os og EU
borgerne, svækker nærdemokratiet for
medbestemmelse.
Da størstedelen af danskere sagde nej til
”retsforbeholdene”, var det - et vink med en
vognstang til Christiansborg.
Vi i Danmark går ikke rund med en miljøglorie når der tales ROUNDUP. Ud over
landbruget bruger have-, lodsejere desværre fortsat RUONDUP i forholdsvis pæne
mængder. Vi må håbe at deres børn, børnebørn bliver forment adgang til disse haver
og områder. Helsingør kommune skulle
efter signe ikke bruge sprøjtemidler/gifte til
vedligehold af veje- og parkarealer.

De europæiske landbrugsorganisationer,
inkl. Dansk Landbrug & fødevarer, ser ikke
det store eksporteventyr. USA’s beregninger
peger i samme retning. Eksportgevinst for
USA og eksporttab for EU. Som det også
siges vil USA´s eksportgevinst være på bekostning af tredjelande eksport til USA. - der
er noget at tænke på !
I en kort samtale jeg havde med SF-Pia
under SF vintertræf i Århus, gav hun klart
udtryk for sin skepsis/bekymring for TTIP
aftalen.
En sådan aftale vil bl.a. indeholde den mulighed for de store spillere, f.eks Monsanto
(producenter) at anlægge sag udenom
det nationale retssystem, hvis de mener
der ligger en ”handelshindring” mod f.eks.
indførsel af et gmo-produkt med tilknytte
sprøjtemidler.
■

TTIP

TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnersnip) er vist på 13-14 forhandlingsrunde mellem EU og USA. Her bliver der
også lagt stor pres på EU. EU forbrugerne,
fødevaresikkerhed kommer i 3-4 række. Det
man kan love forbrugerne er at et par Nike
kondisko bliver kr. 132 billigere, og en iPad
kr. 126. … - det kan da godt tænkes at der
kan tilsætte kemiske vitaminer i iPad’en,
hvis man blev sulten.

T

I den evt. TTIP aftale, som langt fra er
kommet på plads, bl.a. den store skepsis
fra diverse organisationer, råd og
eksperter, er det de rigtige store
StaFetten nr. 2/2016
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SF Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Sekretær og medlemsansvarlig
Birgitte Ljungreen Rasmussen
Snerlevej 55, 3000 Helsingør
biras@stofanet.dk
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristensen
Munkegårdsvej 65, 3490 Kvistgård
thkr80@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com

Bestyrelsesmøder 2016
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

>

1. juni
17. august
7. september
5. oktober
2. november
7. december (julefrokost)

Bestyrelsmøderne er åbne
for alle medlemmer.

>

Alle bestyrelsesmøder starter
klokken 19.00 på 3F,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Baggrundsgruppemøder
Torsdag 18. maj
Torsdag 9. juni
Møderne holdes hjemme hos
Bente Borg Donkin kl 19:00

Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
På hjemmesiden kan du læse om
alle de andre SF aktiviteter.

Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk
StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Redaktionssekretær: Kirsten Olesen, ansats2@gmail.com
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