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- POSTEN

ET BEGIVENHEDSRIGT FORÅR I KØGE KOMMUNE
Solen står i skrivende stund højt på himlen over vores kommune. Det har været dejligt at nyde det skønne påskevejr
og få en lille duft af sommeren.
Foråret og forsommeren byder da også på mange store begivenheder; Europaparlamentsvalg, Dronningebesøg, indvielse af Køge Nord station og folketingsvalg. Det sidste må
hellere komme først, men det lader åbenbart vente på sig.
Europaparlamentsvalget er et vigtigt valg -også for Køge. Vi
har brug for et stærkere og mere socialdemokratisk Europa og for første gang i 5 år, har vi i Køge og på Sjælland
rent faktisk mulighed for at få valgt en sjællandsk kandidat.
Måske den eneste blandt de opstillede partier. Jeg tænker
naturligvis på Marianne Vind, og jeg kan varmt anbefale en
stemme på hende. De europæiske socialdemokratier er i
knæ, mens vi i Danmark er blandt få, der står stærkt. I en
tid med splittelse i EU, medvind til de højrenationalistiske
partier, behov for fokus på klima internationalt set og stram
styring med den finansielle sektor, har vi brug for et stærkt
EU mere end før.
Men tilbage til Køge kommune. Her glæder vi os voldsomt
til, at Hendes Majestæt Dronningen lader Dannebrog lægge
til kaj for at besøge vores dejlige kommune. Kongehuset har
gjort meget ud af at fortælle, at det er kommunens besøg,
og derfor en anledning til at vise kommunen frem -også til
den brede offentlighed. Programmet er derfor stykket sam-

men af forskellige besøg, der kan markedsføre kommunen.
Bl.a. med fremvisning af Køge Kyst -herunder noget af kulturlivet. Besøg i STC og fremvisning af Post Nords nye pakketerminal. Besøg i Borup, der er den by på Sjælland, der
vokser næsthurtigst. Og besøg i Karlemoseparken og fremvisning af vores arbejde med at få unge i fritidsjob.
Det bliver en travl uge, for bare to dage efter indvies Køge
Nord station, og det forlyder det er Kronprinsen, der skal
gøre det. Indvielsen af stationen og den nye jernbane er en
historisk dag i Køge kommune; for med den nye jernbane
er vi pludselig en del af Storkøbenhavn og en integreret del
af Danmarks jernbanenet. Tænk sig; 21 minutter til København og 38 minutter til Odense.
Ring 5 har fyldt meget i debatten lokalt. Jeg vil gerne understrege, at vi i Køge byråd ikke brændende ønsker os endnu
en motorvej. Men husk; det er regeringens og DFs trafikforlig -vores parti er ikke med. Men før vi siger nej, er det vel
rimeligt at undersøge, hvad det hele går ud på. Derfor er en
forundersøgelse og deltagelse heri, det rigtigste.
Og lad os så snart få det folketingsvalg!

De bedste hilsner
Marie Stærke, Borgmester
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1. MAJ
1. MAJ MØDE I HUGO’S, BROGADE 19 KØGE

1. MAJ MØDE I AKTIVITETSHUSET, BORUP

Traditionen tro afholder Socialdemokratiet i Køge 1. maj
møde.

Traditionen tro afvikler vi igen i år 1. maj i
Aktivitetshuset, Møllevej 11 i Borup.

PROGRAM

Kom og hør hvordan politikerne tænker den aktuelle politiske situation, hvor folketings og EU-parlamentsvalg jo står
for døren!

Kl. 8.00: Vi starter

PROGRAMMET FOR ARRANGEMENTET ER SÅLEDES:

kl. 8.15: F
 ørst taler Olivia Kjøng Østergaard,
Næstformand i DSU Køge

Kl. 8.00 Der er morgenkaffe med brød mv.
Kl. 8.15 Borgmester Marie Stærke, holder sin 1. maj tale

kl. 9.00: D
 erefter taler Marie Stærke

Kl. 9.00 Henrik Sass-Larsen, folketingsmedlem,
holder sin tale

kl. 9.45: H
 enrik Sass taler
Kom og hør hvad der sker lokalt samt ikke mindst om det
kommende folketingsvalg.
Der vil blive serveret kaffe og rundstykker. Og mon ikke
sangstemmerne kommer i omdrejninger.

Kom og hør de aktuelle lokale, landsdækkende og internationale budskaber fra Marie og Henrik, og tag gerne en god
ven med!

Mange hilsner

Vi stiller selvfølgelig op med både brød og kaffe, røde
faner og sanghæfter!

Rene Ljunggren
Formand f. Køge Syd-Vest

Tilmelding er ikke nødvendig.
Vel mødt!
Morten Folsø Nielsen
Formand f. Skovbo Køge Vest

NYT FRA SYD-VEST

Vi mangler omdelere af valgmaterialer og plakatopsættere til de 2 valg!
At være med til omdeling og valgplakater er en god
indsats i kampen for en ny regering så meld dig til
rene@ljunggrens.dk.
Folketingsvalget er rigtig vigtigt, idet vi nu har en
stor chance for at vinde og derved få skiftet den
blå indflydelse ud med en mere rød, og endda en

NYT FRA NØRRE KØGE

helt rød hvis vælgerne vil det. Men det kræver en
indsats fra os alle, så meld dig under fanerne, del
noget materiale ud og vær med til at sprede de
socialdemokratiske budskaber!
Vi i Socialdemokratiets bestyrelse i Køge syd-vest
håbet at flere af jer vil melde jeg som omdelere!
Ruterne er ikke lange og man kan selv vælge hvor
mange eller hvor få ruter man vil have.

Vi havde en god generalforsamling og fik valgt en
god bestyrelse til vores fremtidige bestyrelsesarbejde.

orden. Er det noget du kunne tænke dig at være
med til, kan du kontakte vores formand på hans
mailadresse: nicolai@n-keis.dk

Der er snart folketingsvalg og EU-valg. Vi skal derfor
bruge nogle valgtilforordnede, D.v.s. gode socialdemokrater, der kan sidde på valgstederne og være
med til, at få valgdagen til at forløbe i god ro og

Formanden glæder sig til at høre fra dig.
Valgdatoen for folketingsvalget kender vi ikke endnu, men datoen for EU-valget er søndag den 26.
maj 2019.

29.4.2019

Sammen tager vi kampen i EU

Kære socialdemokrater,

I dag er der kun en måned til Europa-Parlamentsvalget. Derfor har vores partiformand Mette
Frederiksen og jeg i dag præsenteret en række forslag til, hvordan vi trækker EU i en
socialdemokratisk retning.
I over 20 år har der været et borgerligt ﬂertal i EU – og det kan mærkes. Globaliseringen er på visse
stræk gået for vidt, og markedet har haft alt for frie tøjler.
Det vil vi lave om på. Socialdemokratiet går til valg på at få styr på globaliseringen.
Socialdemokratiet har altid været glødende tilhænger af det europæiske samarbejde. Og det er vi
stadig. Nogle problemer er så̊ store og komplekse, at de kun kan løses i et forpligtende internationalt
fællesskab. Gennem et velfungerende EU-samarbejde kan vi sammen tage hånd om international
skattefusk, hvidvaskskandaler, social dumping, klimaudfordringer og ﬂygtninge- og migrantkrisen.
Men sandt er også, at vi står midt i et opbrud, som vi endnu ikke kender konsekvenserne af. Briterne
er på vej ud af EU. Putin optræder aggressivt. Trump skaber mere kaos og usikkerhed end ro og
orden. Millioner af mennesker er på ﬂugt fra krig, fattigdom og klimaforandringer. Vi har brug for et
EU, der står sammen, men vi har også brug for et andet EU.
Derfor præsenterer vi i dag en række forslag til hvilket EU-samarbejde, Socialdemokratiet vil
kæmpe for. Blandt andet:
• Mulighed for at lave fair skat-klausuler i offentlige udbud
• En EU-sortliste over social dumping-virksomheder og bagmænd.
• En bindende klimalov i EU, hvor vi blandt andet hæver klimamålsætningerne mærkbart

Tidens helt store udfordringer kræver løsninger i et forpligtende europæisk fællesskab. Men med
respekt for hvad landene bedst klarer selv. Sådan tager vi bedst vare på Danmark – og på EU.
Valget til Europa-Parlamentet den 26. maj bliver afgørende. For netop nu går Europa igennem en
skelsættende tid. Vi vil et mere socialdemokratisk Europa. Sammen tager vi kampen i EU.
Med venlig hilsen,
Jeppe Kofod
Spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
1. MAJ MØDER
SE SIDE 2
GRUNDLOVSDAG:
5. JUNI
Nørre Køge står igen for det åbne grundlovsmøde den 5. juni 2019, det bliver igen i år afholdt på ”Oplevelsen” på Køge havn,
vi starter kl. 12.30.
Vi sørger for: diverse taler, kaffe og kage, samt saftevand til børnene.
Tag bare din nabo og venner med, samt jeres gode humør og vær med til at gøre dette arrangement til en tilbagevendende
begivenhed. Vi håber på godt vejr.

NYT FRA FÆLLESLEDELSEN
Nye kræfter i fællesledelsen.
På generalforsamlingen i slutningen af marts, var
der ” gamle ” kræfter, som trak sig, og nye kom til.
Næstformand Lone Guldberg Petersen og politisk
sekretær Maria Jacobsen havde valgt, at trække sig.
Begge har været med i fællesledelsens arbejde i
næsten 10 år. Hver især har Lone og Marie givet et
stort bidrag til partiets aktiviteter og udvikling her i

Køge. Stor tak for indsatsen, Lone og Maria.
Og der valgt ny næstformand. Trine Dyrby Dahl fra
Nørre Køge blev valgt som ny næstformand.
Velkommen, Trine.
Udover Trine Dyrby er Kim Lund fra Køge Sydvest
også næstformand.
Referatet af generalforsamlingen er vedhæftet.

