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Socialdemokratiet i Ishøj 

  

 
Klumme april 2021 

 

Her i Ishøj har vi haft en turbulent periode, først 

splittelse i gruppen med afsættelse at Merete 
Amdisen som Gruppeformand.  

 

Derefter en spændende urafstemning om partiets 
spidskandidat og dermed Borgmesterkandidat. 

Afstemningen foregik i en rolig og afslappet tone 

og gav et entydigt resultat for Merete Amdisen 

som dermed er partiets Borgmesterkandidat til 
kommunevalget den 16. november 2021. 

 

Umiddelbart efter gik man i gang med at etablere fred i gruppen med bistand 
fra fhv. finans- og justitsminister Pia Gjellerup som mægler. Ved slutsamta-

lerne den 6/2 2021 fik vi den opfattelse at samarbejdet var genetableret,  

men AK det hele faldt på gulvet torsdag den 10/2 2021 med udmeldelsen af 3 
af gruppens medlemmer som derefter etablerede Ishøjlisten. 

Efter Ole, Sengül og Johnnas farvel til Socialdemokratiet, har gruppens 8  

trofaste medlemmer valgt ny ledelse og er fast besluttet på, at føre en aktiv 

politik i resten af perioden. 
 

Vi har alle haft mulighed for at deltage i afstemningen om Kandidatlisten, og 

resultatet kan ses på side 4 i bladet. 
 

Jeg vil sige tak til alle Kandidaterne for tilsagn om at opstille for vort parti. 

 
Vi i bestyrelsen/kampagneudvalget vil støtte en aktiv valgkamp frem til 

Kommunevalget den 16. november 2021. 

 

Den næste store opgave bliver at udarbejde et valgprogram. 
Arbejdet vil blive igangsat snarest og alle vil naturligvis kunne deltage. Mere 

herom i et Nyhedsbrev. 

 
Efter en velfortjent sommerferie vil vi være beredt til at fortsætte valgkam-

pen. En valgkamp vi glæder os til, en ny borgmesterkandidat, en kandidatli-

ste som omfatter såvel unge som ældre, næsten lige mange kvinder og mænd. 

De forskellige etniske grupper er ligeså repræsenteret. 
 

Et kandidathold der er klar til at føre en aktiv og sober valgkamp for at fast-

holde partiets stærke stilling i Ishøj og dermed Borgmesterposten. 
Vi menige partifæller skal naturligvis bakke op om Kandidatholdet. 

 

Den næste store opgave er at få udarbejdet et socialt og fremadrettet budget 
for 2022 under Socialdemokratisk ledelse. 

 

Velkommen til de lyse nætter og kampen for et stærkt Socialdemokrati. 

 
Henning Bjerre 

Partiforeningsformand 
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Tyrkiet-Ishøj tur/retur? 

Af Mattias Tesfaye, integrationsminister  

 

Hvert år informerer Jobcentret mange  

Ishøj-borgere med udenlandsk statsborger-

skab om muligheden for at rejse hjem med 

økonomisk støtte fra den danske stat.  

 

Fremover vil vejledningen blive målrettet 

borgere, der har været på kontanthjælp i 

længere tid. 

 
 

Udlændinge kan få økonomisk støtte fra den danske stat, hvis de rejser frivilligt tilbage til deres 

hjemland. Det sker via den såkaldte repatrieringsordning. Hundredvis af mennesker benytter sig af 

ordningen hvert år og rejser tilbage til for eksempel Tyrkiet eller Pakistan med over 100.000 kroner i 

støtte. 

Efter mange år i Danmark ønsker nogle at tilbringe de sidste år af livet i deres fødeland. Nogle har 

arbejdet mange år i Danmark og betalt skat ligesom alle os andre. Hvis de opgiver deres opholdstilla-

delse i Danmark, fraskriver de sig også retten til sundhedsbehandling og folkepension. Derfor synes 

jeg også, at det er rimeligt, at de får mulighed for at få mellem 100.000 og 200.000 kroner med fra 

den danske statskasse, så de har økonomi til at starte tilværelsen op i hjemlandet. 

Ordningen er populær blandt de udlændinge, der bruger den og samtidig en økonomisk gevinst for 

det danske samfund. Men alt for få udlændinge kender ordningen. Jeg har slet ikke tal på hvor mange 

udlændinge, jeg har talt med på vores Center-møder foran Bilka, som er blevet overrasket, når jeg 

har fortalt om ordningen. Særligt mange af de gamle gæstearbejdere fra Tyrkiet virker interesserede. 

De seneste år har kommunen været forpligtet til at fortælle om ordningen til alle udlændinge, når de 

var til samtale på Jobcentret. Men der har været nogle velintegrerede medborgere der har opfattet 

det ubehageligt, nærmest som en skrub-hjem-samtale. Og det er jo ikke meningen. Det er et frivilligt 

tilbud. Derfor har regeringen aftalt med Venstre, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance at samta-

lerne skal være bedre og målrettes de udlændinge, der ikke er faldet til i Danmark. 

Jeg håber Ishøj-borgerne vil opleve ændringerne positivt. 

 

Matthias Tesfaye 
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Der venter et travl forår –  

for alle Socialdemokrater 

 
I slutningen af marts præsenterede Socialdemokratiet 

Ishøj et stærkt hold af kandidater, klar til at generobre 

borgmesterposten i Ishøj. 

Kandidatfeltet spænder bredt, der er en god repræsen-

tation af mænd og kvinder, unge og ældre, forskellige 

etniciteter og kandidater med vidt forskellige uddan-

nelses- og arbejdsmarkedserfaringer.  

Det er et stærkt hold. 

 

De kommende måneder vil jeg sammenligne lidt med 

en træningslejr, vi – altså hele kandidatfeltet - skal 

bruge tiden på at lære at spille sammen, udvikle re-

spekt for hinandens styrker på den politiske bane, og 

lære at se potentialet og helheden i det samlede hold.  

 

Vi skal fokusere på holdpræstationen.  

Det kan ikke siges for tit – sammen er vi stær-

kere. 

Vi vinder valget i Ishøj fordi, Socialdemokra-

tiet er det stærkeste parti i kommunen, og fordi 

vi har det bedste hold af lokalpolitikere.  

I den kommende valgkamp skal vi alle, selv-

følgelig især os kandidater, sætte partiet først. 

Vores medkandidater er medspillere og ikke 

kun konkurrenter om de eftertragtede person-

lige stemmer. Politik er og bliver en holdind-

sats, og jeg har stor tillid, at alle vil bidrage til, 

at vi kan generobre borgmesterposten og det 

socialdemokratiske flertal i Ishøj byråd. 

Før i tiden var vi meget afhængige af lokal-

pressen som medie. I dag har alle politikere 

deres eget medie i form af Facebook, Insta-

gram og Twitter. På de sociale medier kan 

man hurtigt få sine budskaber ud, og der er 

ikke rigtigt noget filter.  

 

Debatten er også blevet væsentlig mere rå, 

som socialdemokrater skal vi bidrage til den 

gode tone i debatten. Og vi skal passe på hin-

anden – også derude i ”facebook-

virkeligheden”. Mange af vores vælgere ser 

os, og læser om vores budskaber via de sociale 

medier. Derfor er det en støtte og en hjælp til 

alle vores kandidater, hvis I ”liker” deres op-

slag, og giver en positiv kommentar med på 

vejen. Det er en ny måde at føre valgkamp på, 

men det virker. 

 

Der er brug for alle i den kommende valg-

kamp. Vi har kandidatholdet og borgmester-

kandidaten på plads, men alt det hårde arbejde 

venter forude. Her er der brug for dig. Vil du 

hjælpe med at hænge plakater op, har du tid til 

at dele materialer ud i dit boligområde op til 

valget, vil du deltage i debatter på facebook el-

ler har du en ide til en helt fantastisk aktivitet, 

så hold dig ikke tilbage.  

Tak kontakt til enten Henning eller mig, så får 

vi sat det i gang. 

Jeg håber inderligt på, at vi snart kan mødes 

igen. Jeg er træt af onlinemøder og corona-re-

striktioner. Jeg trænger til at være sammen 

med partikammerater igen – både til møder og 

i sociale sammenhænge. 

 

Merete Amdisen, Borgmesterkandidat 
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Rækkefølge ved kommunalvalget 2021 for socialdemokratiet i Ishøj 

Borgmesterkandidat og nummer 1 på listen Merete Amdisen 

 

Navn Placering Point 

Kasper Bjering Søby Jensen 
2 3406 

Annelise Madsen 
3 3009 

Jeannette Merklin 
4 2445 

Thomas Hjorth Rasmussen 
5 2317 

Henrik Olsen 
6 2267 

Jørn Højmark 
7 2245 

Betina Havmand Demir 
8 1639 

Erkan Yapici 
9 1527 

Anita Boulier 
10 1499 

Mikkel Weng Nielsen 
11 1301 

Henriette Flindt Madsen 
12 1187 

Bayram Yüksel 
13 1179 

Aase Bagger 
14 1148 

Murat Kütük 
15 1147 

Henriette Ritz Kylmann 
16 1138 

Selcuk Özcan 
17 728 

Dan Dahlin 
18 667 

Helen Glisbo 
19 651 

 
Blanke stemmesedler: 9 
 
Afstemningsperiode fra 08-03-2021 10:00 til 28-03-2021 23:30. 
 
Der er anvendt 259 stemmesedler ud af 373 
 
Stemmeprocent 69,44 
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Behandlingen af ældre borgere  
 

Borgere i Ishøj har nogle gange brug for en hjæl-

pende hånd. Det kan være, at ben og ryg ikke er i 
så god stand som tidligere, og at man så ikke kan 

lave mad selv, eller måske er i risiko for at falde. 

Her er der så mulighed for hjælp – og tak for det. 
Desværre er madudbuddet fra Kærbo nu meget be-

grænset.  

En nær ven af mig får tilbudt 3 forskellige retter 

mad til en uge. Vedkomne får mad som småt-spi-
sende. Prisen er kr. 47,00 pr. måltid.  

Dette betyder, at vedkomne aldrig får almindelige 

hvide kartofler, men noget udefinerbart høvlet kar-
toffel blandet med noget – måske ost? 

Det er så ikke lige det man forstiller sig, når man 

bestiller stegt flæsk med persillesovs. 
Hvis der bliver bestilt spaghetti og kødsovs – så 

bliver der leveret kartoffelmos med kødsovs – ikke 

helt de samme. 

Ris bliver aldrig leveret. 
Bare en tanke – man kunne vel spørge, om perso-

nen var interesseret i den slags. Jeg mener ikke at 

have set, at man automatisk bliver umyndiggjort, 
bare fordi man skal have leveret mad. 

For nogle måneder siden blev vedkomne så ringet 

op fra kommunen, hvor det blev konstateret, at det 
var længe siden, at alarmkaldet var blevet brugt – 

og at det ville blive afhentet. Heldigvis proteste-

rede vedkomne kraftigt, og fik så lov til at beholde 
det. 

Nu har jeg hørt fra flere, at de i disse dage bliver 

ringet op af kommunen, og meget kraftigt opfor-

dret til at aflevere kaldeapparatet. 
Det efterlader de pågældende, bange, utrygge og 

kede af det.  

De fleste af os har en indboforsikring – og håber 
aldrig at få brug for den. Hvis en person er faldet 

en gang og har ligget hjælpeløs i mange timer, så 

er de fleste bange for, at det sker igen. 
 

Jeg vil opfordre til, at man tænker 

over, hvordan vi selv ønsker at 

blive behandlet.  
 

Stor hilsen 

Anita 
 

 

******************** 
 

Svar på debatindlæg af Anita Boulier, Ishøj ”Behandlingen af ældre borgere”  
 

Jeg tror, at Anita Boulier og jeg er fuldstændig 

enige om, at kommunen skal være sikkerhedsnet 
for borgerne, når ressourcerne svigter, og man ikke 

længere kan selv. 

 
Anita kritiserer i sit indlæg to forhold i Ishøj kom-

munes ældrepleje. Levering af mad fra Kærbo og 

overgangen til nye nødkald. Jeg vil i det følgende 

forklare baggrunden for de faktiske forhold, som 
jeg er bekendt med dem. 

 

Anita bemærker i sit debatindlæg, at madudbuddet 
fra Kærbo er begrænset. Hun skriver, at hendes 

nære ven får tilbudt 3 forskellige retter mad til en 

uge.  

Jeg kan oplyse, at køkkenet på Kærbo udbyder 
valg af 7 retter i løbet af en uge, for at sikre varie-

ret kost til de af kommunens borgere der ikke selv 

er i stand til at lave mad. Tirsdag leveres mad til de 
efterfølgende tre dage, og fredag leveres mad til de 

efterfølgende 4 dage. Tidligere har det været mu-

ligt at vælge mellem et større udbud af retter, men 
Social- og Sundhedsudvalget valgte i sommeren 

2020, at reducere i tilbudsviften for at frigive res-

sourcer til at højne den generelle kvalitet af maden.  

Anita Boulier beskriver, at hendes nære ven er 

småtspisende, og derfor ”aldrig får almindelige 
hvide kartofler, men noget udefinerbart høvlet kar-

toffel blandet med noget (…). Hvis der bliver be-

stilt spaghetti med kødsovs – så bliver der leveret 
kartoffelmos med kødsovs (...).  

Når en borger er småtspisende visiteres borgeren 

til en beriget kost. Her gælder det ganske enkelt 

om at bringe energiindholdet på måltidet så højt 
op, at den småtspisende indtager den samme 

mængde ernæring, som hvis borgeren ikke havde 

været småtspisende. Fordelen ved f.eks. kartoffel-
mos frem for pasta er altså, at den kan beriges med 

ekstra ernæring. 

 

Det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at borgeren bli-
ver oplyst om, og er indforstået med, at man er vi-

siteret til beriget kost. Ellers vil borgeren naturlig-

vis undre sig over, at de retter der er bestilt, ikke 
stemmer overens med den mad der bliver leveret.  

 

Jeg er imidlertid blevet forsikret om, at visitato-
rerne i Ishøj Kommune altid, som en del af deres 

arbejdsgang i forbindelse med visitation til mad-

service sikrer, at det er efter gensidig aftale med 
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borgeren eller borgerens pårørende, at borgeren vi-

siteres som småtspisende.    

 

Anita Boulier skriver videre, at hendes nære ven er 
”blevet ringet op fra kommunen, hvor det blev kon-

stateret, at det var længe siden, at alarmkaldet var 

blevet brugt – og at det ville blive afhentet”. Anita 
Boulier beskriver videre, at hun har hørt fra flere, 

at de bliver ringet op fra kommunen, og bliver op-

fordret til at aflevere kaldeapparatet til utryghed 
for borgerne. 

 

Da kommunens nødkald ikke længere var tidssva-

rende, og ej længere kunne serviceres, godkendte 
Social- og Sundhedsudvalget, at administrationen 

igangsatte udskiftningen af nødkaldssystemet.  

Jeg er informeret om, at administrationen har fore-
taget en partshøring, hvor borgerne er blevet opfor-

dret til at rette henvendelse til Ishøj Kommunes ad-

ministration, hvis man stadig har behov for sit nød-
kald. Alle borgere der er visiteret til nødkald er 

blevet informeret om muligheden for at få et tele-

fonnummer til Tryghedscentralen i stedet for at 

have et nødkald. Tryghedscentralen løser nu i sam-
arbejde med Ishøj Kommune opgaven med nød-

kald. Borgerne ringer til et nummer der fører til 

Tryghedscentralen, der derefter tager kontakt til le-

verandøren, for at sikre den bedst mulige hjælp til 

borgeren. Denne løsning bruges med stor tilfreds-

hed i 30 % af landets kommuner.   
 

Ligeledes er jeg blevet oplyst om, at alle borgere 

der skal have nyt nødopkald, eller telefonnummer 
til Tryghedscentralen får besøg af personale fra 

kommunens depot. Borgere der skal have et tele-

fonnummer til Tryghedscentralen modtager hjælp 
til opsætning af deres telefon. De borgere der ikke 

længere er visiteret til at have et nødkald, får en af-

gørelse, med klagevejledning og et besøg af perso-

nalet fra depotet, der nedtager det gamle apparat.   
Jeg har stor forståelse for at der kan indgå mange 

følelser, hvis man føler man bliver frataget en 

ydelse af kommunen. Men heldigvis er virkelighe-
den er jo også sådan, at nogle borgere oplever for-

bedringer i deres tilstand, og at der derfor foregår 

en revisitation, der er en konkret individuel vurde-
ring af borgerens funktionsevner, for at sikre ser-

viceniveau og ordentlig økonomistyring i Ishøj 

Kommune.  

 
Merete Amdisen, Formand 

for Social og sundhedsudvalget 

 
 

************ 

 

 

 

Kære socialdemokrater 
  

 

Det er med stor ydmyghed, jeg tillader mig at takke for den enorme 
støtte, jeg har fået i forbindelse med urafstemningen. I har givet mig 90 

procent flere point i forhold til 2017, det samlede antal point taget i be-

tragtning. Tak!  
  

Jeg er også glad for, at så mange også har bakket op om Kasper, og nu ser 

jeg frem til at arbejde for partiet frem mod valget sammen med Merete, 
de andre kandidater, bestyrelsen og sidst men ikke mindst de mange en-

gagerede socialdemokrater i kommunen. 

  

Når vi løfter i flok, er jeg sikker på, at vi genvinder magten 16. november 
2021. 

  

Jørn Højmark, nummer 7 på opstillingslisten 
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Kære partikammerater 

 
Jeg vil gerne starte med at sige TAK for jeres store støtte ved urafstem-
ningen om kandidaternes placeringer på stemmesedlerne ved kommu-

nalvalget 16/11 2021.  

Denne støtte har givet mig en fin placering som kandidat nr. 8 på vores 

Socialdemokratiske liste. 
Jeg vil nu trække i arbejdstøjet for, sammen med de øvrige kandidater 

på vores hold, at arbejde på, at vi får et kanonresultat ved KV 21. 

 
Det er vigtigt, at vi sammen sikrer, at Socialdemokratiet også står stærkt 

i Byrådet fremover, og på den måde er garant for, at de  

socialdemokratiske ideer og tanker fortsat trives og blomstrer i  
Ishøj. 

 

Vi skal som socialdemokrater arbejde på at: 

 

• Sikre at vore unge medborgere er uddannelsesparate, når de forlader Folkeskolen. Den viden, som de 
får i vore folkeskoler, er grundstenen i den videre uddannelse. 

• Sikre at alle børn og unge i Ishøj får lige rettigheder og muligheder i vores samfund. 

• Sikre at man som borger i Ishøj bliver hørt og hjulpet, hvis man møder mod stand i sin hverdag. 

• Sikre at forældre, der oplever udfordringer for deres børn i skole eller Institution, bliver taget alvorligt 

og, at vi lytter til og reagerer på deres problemer. 

• Sikre mere tid til omsorg og nærvær blandt ældre. Uanset hvilken baggrund, vi kommer fra, har vi alle 

som medborgere i Ishøj ret til en tryg alderdom i kommunen. 
 

Socialdemokratisk hilsen 

Betina Havmand 
********** 

 

1. maj 2021 
 

Desværre kan vil heller ikke i år afholde vores traditionelle 1. maj-

møde, men i bestyrelsen arbejder vi på at arrangere lokale 1. maj-ta-

lere som videoklip på vores hjemmeside.  

Også fra partikontorets side arrangeres der forskellige aktiviteter der 

kan følges på Socialdemokratiets Facebook side. 
På Socialdemokratiets Facebookside sendes der live mellem kl. 10-11, 
hvor Mette Frederiksen m.fl. vil holde deres 1. maj-taler. Her vil være ta-

ler, sange og meget mere, så vi sikrer den rigtige 1. maj-stemning. 

 

Jeg tror vi alle vil savne den traditionelle fælles morgenkaffe med 

taler sang og musik i vores foreningslokale, men før hele vaccine-

programmet er gennemført, kan vi desværre ikke samles fysisk. 
 

God 1. maj  
 
På partiforeningens vegne  

Eva Amdisen 
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BESTYRELSEN I ISHØJ PARTIFORENING - 2020/2021 

 
 

Formand  

  

Henning Bjerre  

Bødkerpladsen 11  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

22 25 57 50  

  

bjerrehenning@gmail.com  

Næstformand  Emil Nissen  

Gildbrovej 31,1.th  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

27 27 48 89  

  

emn@vallensbaek.dk  

Kasserer  Eva Amdisen  

Ørnekærs Vænge 28  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

51 32 70 99  

  

amdisen.eva@gmail.com  

Sekretær og Med-

lemsansvarlig 

  

Anita Boulier 
Ågården 46, 1.tv.  
2635 Ishøj  

  

 Telefon  

31 22 57 31 

  

hedeland@post.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem-

mer:  

Sven Nordbo   

 

Telefon   

22 10 72 98  

  

sno@cowi.dk  

 Jørn Højmark  

Søvangen 33  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

40 38 19 94 

jorn.hojmark@pol.dk 

  Thomas Guldager  

Pilegårds Vænge 193  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

20 62 42 68  

  

mail@thomasguldagder.dk  

  Betina Havmand Demir  

Vildtbaneparken 30  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

22 16 07 05 

  

bhavmand@hotmail.dk  

DSU  Mikkel Weng Nielsen  

Østergården 55, 3.mf 2635 

Ishøj 

Telefon  

21 20 06 41 

  

mwn.2635@gmail.com 

Suppleant 1.   

Vakant 

    

 

Suppleant 2.  

Vakant 

   

 

 


