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Opgøret, der udeblev...
Det hævdes, at det eneste, vi har lært
af historien er, at vi intet lærer af historien.
I månederne op til Danmarks Befrielse,
den 5. maj 1945, gik der et fornyelsens
sus igennem landet. I frihedskæmpernes
kreds var der et berettiget håb om, at det
uafvendelige tyske nederlag ville kunne
betyde en frisk start for det danske folk.
Tilpasningspolitikken havde slået fejl; det
var Modstandsbevægelsen, der, støttet af
briterne, satte dagsordenen og de udbrændte politikere, som havde personificeret omgangen med nazisterne, havde
mistet al troværdighed og respekt.
Vi ved dog alle, hvordan det gik, da
Danmark igen var frit: En håndfuld sølle
og ligegyldige nuller blev - sådan nærmest for et syns skyld - slæbt for domstolene og dømt for landsforræderi, mens de
reelt ansvarlige ikke alene slap for videre
tiltale, men blev belønnet med politisk
indflydelse og sågar ministerposter i Befrielsesregeringen.
Om det nu var et almindeligt billede på noget ægte dansk, at opgøret med disse tilpasningspolitikere udeblev,
skal vi lade være usagt.
Det skal blot konstateres, at historien, her et
halvt århundrede efter,
har gentaget sig.
Da Muren faldt, var der
ligeledes forår i luften og
berettiget håb om et
opgør. Nemlig i forhold
til de danskere, som i
årevis havde plejet omgang med et andet diktatur, som, hvad angår
bestialskhed og nedrighed, ikke lod nazisterne
noget at høre. Og dokumentationen var oven i
købet denne gang i særklasse.
For nogle år siden blev DDR´s Stasiarkiver nemlig åbnet og i realiteten gjort
frit tilgængelige for enhver, og vel kan
man beskylde DDR-kommunisterne for
meget, men én ros skal de have: De havde
orden i sagerne! For her står det sort på
hvidt og systematisk, sirligt og omhyggeligt nedskrevet: Hvordan danske politikere og andre medløbere sleskede for
socialistdiktaturet og endog i hundredevis
af tilfælde lod sig besnakke og bestikke
med penge og naturalier. Ikke mindst
Ekstra-Bladet har på beundringsværdig
journalistisk vis gennemgået disse enorme og afslørende arkiver, og i stribevis af
reportager og ledende artikler stillet
spørgsmålet: Hvornår kommer opgøret
med disse landssvigere?
Dansk Folkeparti har igen og igen
stillet det samme spørgsmål til regeringen
- senest i form af en stor forespørgselsde-

bat i Folketinget fornylig. Den beslutning,
der kom ud af debatten, og som et stort
flertal af tingets partier vedtog, kan
Dansk Folkeparti ikke være utilfreds
med. Vedtagelsen pålægger nemlig regeringen at fremskaffe dokumentation for
forræderiet og at arbejde for, at de danskere, som svigtede deres land under den
kolde krig, om muligt skal retsforfølges.
Det lyder bestemt besnærende, og
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter
Skaarup, som gennemtvang debatten,
skal have ros for, at vi dermed er kommet
langt tættere på det nødvendige opgør, end
vi havde turdet håbe. Skaarup har dog også som den realpolitiker han er, lovet at
holde skarpt øje med, hvad der så egentlig
kommer til at ske. For et eller andet sted
har man - og han - stærkt på fornemmelsen, at folketingsbeslutningen fejes ind i
rummet for glemte sager.
Regeringen har nemlig verdensrekord i
handlekraft og effektivitet, når det gælder
om hurtigt at lukke
smuthuller i skattelovgivningen, når det gælder
om at gøre landet multietnisk, når det gælder
om at svække politiet i
dets arbejde og når det
gælder om at finde
besparelser på social- og
sundhedsbudgettet. Men
når det ligefrem skal til
at dreje sig om at afsløre
identiteten af og retsforfølge de i hundredevis
af danskere, som under
dække af den kønne,
humanistiske fredsmaske legede sanglege med
Honnecker og Ullbricht,
ja, så tror vi, det kommer
til at knibe med effektiviteten.
For hvem ved, hvad og ikke mindst hvem - der kommer myldrende frem, hvis denne Pandoras Æske
åbnes på vid gab?
Næh, så hellere under mindst mulig
bevågenhed ekspedere æsken ind på et
lager, dybt inde under et ministerium,
hvor den kan få lov at hygge sig med edderkopper og spindelvæv.
Man skal være forsigtig med at spå,
men et realitisk gæt er, at Stasis danske
referencer uanset alverdens folketingsbeslutninger ender netop dér - i glemsel og
ubemærkethed. Men selvfølgelig bliver de
da åbnet en dag af en eller anden emsig
forsker. Sådan nogen dukker der jo altid
op ind i mellem.
Til den tid kan vore efterkommere så
igen få lov at lære af historien, at man
ingenting lærer af historien
Hvornår? Tjah, skal vi gætte på år 2050
- det er sådan et dejligt rundt årstal, og så
er det jo alligevel for sent...
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Vi ved, et fjeld kan sprænges,
og tvinges kan en elv,
men aldrig kan et folk forgå,
som ikke vil det selv.

Unionsmodstanden blev styrket
NYHEDSBREV

afstemning om vore fire
forbehold.
Vi på Christiansborg ser
frem til tæt, dagligt samarbejde med Mogens Camre.
Med ham i Europa-Parlamentet er danskernes sikre
på, at få en 100 procent korrekt og sober orientering om
marchen mod Europas Forenede Stater, lige som vi er
helt rolige ved, at Mogens
Camre på alle måder nok
skal klare pargrafferne dernede – til gavn både for
Dansk Folkeparti og for
Danmark.

Christiansborg var bortforklaringernes holdeplads,
da resultatet af EU-Parlamentsvalget blev gjort
op, søndag aften, den 13.
juni.
Det var interessant at
overvære, hvordan begejstrede føderalister prøvede
at bortforklare, at mere end
halvdelen af vælgerne var
blevet hjemme. Det var interessant at overvære, hvordan den konservative leder
prøvede at bortforklare, at
hendes parti havde mistet to
tredjedele af sine vælgere og
i stedet gjorde det til en vældig sejr. Det var interessant
at høre, hvordan medierne
blev holdt ansvarlig for den
forfriskende foragt for EU,
som det danske folk som
noget helt naturligt besidder. Det var interessant
at høre bortforklaringerne
af, at unionsmodstanden efter 27 års medlemskab er
stigende.
Bortforklaringer var der
altså nok af, og alting kan jo
vendes og drejes til ukendelighed.
Et par fakta står imidlertid tilbage efter valget:
Mens den danske stemmeprocent til EU-valget lå på
sølle 50,4, kunne man i Billund Kommune prale af en
procent på over de 75,0.
Hvad var det nu, der gjorde,
at folk i Billund strømmede
ind til valgstederne for at
stemme. Jo, der var såmænd
en lokalafstemning om,
hvorvidt Billund fortsat
skulle ligge i Ribe Amt eller
flytte til Vejle Amt – og når
man nu var der alligevel,
kunne man jo ligeså godt
stemme til EU-valget.
Men debatten om dette i
sig selv ikke specielt ophidsende emne tiltrak sig altså
i lokalområdet mere opmærksomhed end det EUParlament, som i løbet af
den næste fem års periode
vil stikke snuden i mere og
mere og vil bestemme mere
og mere, som angår det danske folk. At folk blev væk i
rest-Danmark forstår man
måske godt, for selv om EUmagten måned for måned
øges, føles det dernede i
Strasbourg og Bruxelles af

Vi holder løfterne

mange som meget, meget
uvirkeligt.
I Dansk Folkeparti gjorde
vi alt, hvad vi kunne for at
få vore vælgere til at gå hen
at stemme, for vi ved, hvor
afgørende det bliver i den
næste fem-års periode at have hånd i hanke med, hvad
der foregår i Strasbourg. Vi
vidste, at hvis bare halvdelen
af de vælgere, som stemte på
os til folketingsvalget i fjor
ville møde frem og sætte
kryds ved liste O, ville vi
med sikkerhed få et mandat i
Europa-Parlamentet.

En fornem præstation af
et parti, som har kun lige
godt tre år på bagen.
Vi er med andre ord for
alvor et etableret parti, som
man, hvad enten man kan
lide det eller ej, må regne
med i det politiske billede.
At Dansk Folkeparti er med
i Europa-Parlamentet, er en
klar styrkelse af unionsmodstanden i Danmark. Inden
valget var der fire danske
unionsmodstandere – efter
valget er der seks: Junibevægelsen med tre, Folkebevægelsen, SF og Dansk
Folkeparti med hver én. Så
uanset hvad Bertel Haarder,
Christian Rovsing og andre
unionsivrige politikere kan
finde på at hævde, så var
valgets entydige resultat en
stærk og markant styrkelse
af modstanden mod hele
dette gigantiske integrationsprojekt.
Med dette resultat – sammenholdt med, at en bunke
EU-modstandere og skeptikere blev hjemme på sofaen
- bliver det langt vanskeligere for regeringen at gennemtvinge en hurtig folke-

DF er med alle steder
Heldigvis lykkedes det for
os. Med et meget fornemt
personligt stemmetal på mere end 77.000, kan Mogens
Camre nu kalde sig medlem
af Europa-Parlamentet, og
Dansk Folkeparti kan markere endnu en triumf. Vi er
nu rigt repræsenteret i byog amtsråd landet over. Vi
er blandt Folketingets fem
største partier, og er altså
også nu med i Europa-Parlamentet.
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Vi lovede i valgkampen, at
vor første og altafgørende
prioritet i EU-Parlamentet
var at slås for danske interesser og for det danske folk.
Det løfte vil Mogens Camre
og vi andre holde til punkt
og prikke.
EP-valget blev altså endnu
en triumf for os. En meget
vigtig del af forklaringen på
denne succes er den enighed
og det sammenhold, der
karakteriserer
Dansk
Folkeparti. Partiet står sammen om de beslutninger, der
træffes, og der hersker en
positiv og glad stemning
uanset hvad DF giver sig i
kast med: Om det er et
festligt og fejende årsmøde,
om det er en konference på
Christiansborg med en stuvende fyldt landstingssal, om
det er et folkemøde på Dybbøl Banke i silende regn eller
om det er en festlig valgaften
med rødternede duge.
Sammenholdet,
glæden
ved at være med og ved at
være sammen, ivrigheden og
engagementet – alt dette bemærkes! Og det er altså
også noget ganske særligt.
Noget, vi for alt i verden
skal holde fast i.

Ny DF-triumf: Camre
EU VALG
Ved EU-valget fik Dansk
Folkeparti fuldt hus. Partiet
er nu både repræsenteret i
by- og amtsråd, i Folketinget
og med næsten 115.000
stemmer fik DF også repræ-

sentation i Europa-Parlamentet. Dermed blev endnu
en DF-triumf bragt i hus.
Det bliver Dansk Folkepartis spidskandidat, Mogens
Camre, der i de næste fem
år skal repræsentere DF og
dermed danske interesser i

EU-Parlamentet. Han fik
77.104 personlige stemmer syvendeflest af samtlige partiers kandidater. Et meget,
meget flot resultat.
Det var da også en tydeligt
rørt Camre, der takkede for
tilliden på valgnatten. Det
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skete i et propfyldt DF-valglokale på Christiansborg, hvor
jubelen næsten ingen ende
ville tage, da mandatet
definitivt var sikret.
Forud var gået spekulationer om, hvorvidt DF fik et
mandat eller ej. Et par en-

EU-VALGETS TOP 10
Følgende 10 kandidater ved valget til Europa-Parlamentet opnåede flest personlige stemmer:
1. Bertel Haarder (V)
2. Lone Dybkjær (Rad.)
3. Jens-Peter Bonde (J)
4. Pernille Frahm (SF)
5. Torben Lund (S)
6. Chr. Rovsing (Kons.)
7. Mogens Camre (DF)
8. Ole Krarup (N)
9. Freddy Blak (S)
10. Mimi Jakobsen (CD)

180.970
123.513
117.533
84.711
84.208
81.399
77.104
63.251
61.703
58.968

Glade smil på en god valgaften
kendetegnede familien Camre. Den stolte
far, Mogens Camre i baggrunden til højre,
ser til, mens hans to voksne knægte
bliver fotograferet med deres kærester.
Det er fra venstre Andreas, Maria,
Sipporah og Alexander.
Så er valget af Mogens Camre en realitet,
og partileder Pia Kjærsgaard kom med en
flot buket til Dansk Folkepartis første
medlem af Europa-Parlamentet. Buketten
tog fru Lene Camre sig af. Parret er i disse
dage fuldt optaget af at flytte deres
personlige ting hjem fra Belgien til villaen i
Bagsværd. I tre år har Mogens Camre været
udsendt af Finansministeriet til Den Danske
Ambassade i Bruxelles. Hjemmebasen
bliver altså nu Bagsværd, men med titel af
EU-Parlamentariker bliver det alligevel
Strasbourg og Bruxelles, som i de næste
fem år fortsat bliver dagligdagen for
Mogens Camre.

i EU-Parlamentet
kelte meningsmålinger mente ikke, at DF ville få stemmer nok, men de fleste pegede på et mandat. Derfor var
det også med den allerstørste interesse, at de første resultater på TV-skærmen blev studeret. Første

resultat var fra Kalundborg,
hvor DF i kredsen fik 6.1
procent af stemmerne. Stor
jubel. Og efterhånden, som
flere og flere stemmer blev
optalt, blev mandatet mere
og mere sikkert. Da resultaterne til sidst indløb fra

Hovedstadsområdet,
hvor
DF traditionelt står stærkt,
var der ingen tvivl længere:
Mogens Camre havde vundet mandatet.
Det var en synlig glad Pia
Kjærsgaard, der på valgnatten kunne ønske Mogens
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Camre tillykke med valget,
der blev fejret med blomster,
champagne, klapsalver og
taler. Og nu kan Mogens
Camre glæde sig til den 21
juli. Den dag er der nemlig
skiftedag i Europa-Parlamentet.

Dansk Folkepartis Poul
Nødgaard fortæller
efter valgsejren, hvor
Lene Camre havde fået
blomster, at der ikke
skal hviles på laurbærrene. Med sin dybe forankring i det kommunale - Poul Nødgaard er
viceborgmester i Ringsted - mener han ikke,
at det er for tidligt at
tænke på lokalvalgene
om godt to år.
Fest, flag og farver prægede
DF's valglokale, og ikke mindst
de løbende resultater på TV
fangede interessen. Med
korslagte arme studerer Poul
Nødgaard opmærksomt
valgtallene, og interessen er
ikke mindre hos den bagvedstående PØ-medarbejder i DF,
Anders Skjødt og
folketingsmedlem Peter
Skaarup.
Folketingsmedlem og formanden
for DF's gruppe i Københavns
borgerrepræsentation, Peter
Skaarup ses her i samtale med DFborgerrepræsentant Birthe
Nødgaard. Der planlægges nye
initiativer i København. Selv om
det er EU-valgaften kan man vel
godt tale om andet!

DF-valgresultater fra hele landet
EU-VALGET
Ved valget til Europa-Parlamentet opnåede Dansk Folkeparti følgende stemmetal og procentmæssig andel af stemmerne i de enkelte kredse
Søndre Storkreds
2. kreds, Christianshavn

795

6.0

3. kreds, Rådhus
4. kreds, Sundby
5. kreds, Blågård
9. kreds, Amagerbro
Søndre Storkreds i alt:
Østre Storkreds
1. kreds, Ryvang
6. kreds, Østbane
7. kreds, Husum
10. kreds, Amagerbro
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485
1.053
297
772
3.402

3.7
9.0
3.7
7.4
6.0

942
268
999
450

6.3
2.9
9.1
4.2

11. kreds, Nørrebro
12. kreds, Bispeeng
15. kreds, Bispebjerg
16. kreds, Brønshøj
Østre Storkreds i alt

391
821
710
1.286
5.867

4.1
6.2
8.0
7.3
6.2

Vestre Storkreds
8. kreds, Valby
13. kreds, Vesterbro
14. kreds, Enghave
1. Frb., Gl. Kongevej
2. Frb.,Slots
3. Frb., Falkoner
Vestre Storkreds i alt
Hovedstaden i alt:

997
366
826
349
1.148
639
4.325
13.594

8.0
3.4
7.4
3.6
6.0
5.4
5.8
6.0

Her drøftes valgtallene
mellem fra venstre Carl
Christian Ebbesen, der blev
nr. tre på DF-listen med
1.554 personlige stemmer
og Christen Bøgh Kristensen, der ikke var opstillet.
Det var hans kone, Pia
Kristensen derimod.
21-årige Louise Holm opnåede med 4.206
stemmer en flot valg, og
blev Mogens Camres
suppleant i EuropaParlamentet. Her får hun
et knus og et tillykke af
DF's organisatoriske
næstformand, Poul
Lindholm Nielsen.

114.865 DF-stemmer - heraf 88.180 personlige
Louise Holm, 1.
suppleant med
4.206 stemmer

På Dansk Folkeparti
blev der ved EP-valget i alt
afgivet 114.865 stemmer
fordelt med 88.180 personlige stemmer og 26.685
listestemmer.
Dansk Folkepartis kandidater ved valget til Europa-Parlamentet opnåede
følgende personlige stemmetal. Kandidaterne er opført i henhold hertil og således ikke, som på stemmesedlen.
1. Mogens Camre
77.104
2. Louise Holm
4.206
3. Carl Chr. Ebbesen 1.554
4. Pia Kristensen
1.237
5. Lars Rydhard
612
6. Lotte Adamsen
563
7. Bente Vejrsø Nielsen 387
8. Hans Kristian Skibby381
9. Tommy Hansen
371
10.Ole Bertelsen
343
11.Carsten Aagaard
230
12.Mogens Christensen 185
13.Ulrik Karpf
179
14.Tommy Andersen
162
15.Finn Larsen
146
16.Jens Bjerrum Bang 128
17.Kenneth Kristensen 120
18.Philip Heimbürger 119
19.Bjarne F. Jensen
88
20.Anders Gjedde
65

Mogens Camre – valgt til
Europa-Parlamentet med
77.104 stemmer
Lars Rydhard, 4.
suppleant med 612
stemmer

Pia Kristensen, 3. suppleant
med 1.237 stemmer
Carl Christian Ebbesen, 2.
suppleant med 1.554 stemmer

Københavns Amt
1. kreds, Gentofte
2. kreds, Lyngby
3. kreds, Hellerup
4. kreds, Glostrup
5. kreds, Hellerup
6. kreds, Gladsaxe
7. kreds, Hvidovre
8. kreds, Amager
9. kreds, Rødovre
Københavns Amt i alt:
Frederiksborg Amt
1. kreds, Helsingør

772 5.2
1.855 4.8
2.072 6.8
3.533 8.0
631 4.0
1.974 7.8
2.712 9.6
1.969 9.8
1.967 8.0
17.485 7.2
1.341 6.2

2. kreds, Fredensborg
3. kreds, Hillerød
4. kreds, Frederiksværk
Frederiksborg Amt i alt:

2.350
2.321
2.002
8.014

5.5
5.1
6.2
5.6

Roskilde Amt
1. kreds, Roskilde
2. kreds, Køge
3. kreds, Lejre
Roskilde Amt i alt:

1.572
3.687
1.240
6.499

5.8
8.6
6.3
7.3

Vestsjællands Amt
1. kreds, Holbæk
2. kreds, Nykøbing Sj.
3. kreds, Kalundborg

1.092 5.2
963 5.7
874 6.1
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4. kreds, Ringsted
5. kreds, Sorø
6. kreds, Slagelse
Vestsjællands Amt i alt:

1.154
787
1.265
6.135

5.6
5.3
6.9
5.8

Storstrøms amt
1. kreds, Præstø
2. kreds, Næstved
3. kreds, Vordingborg
4. kreds, Nakskov
5. kreds, Maribo
6. kreds, Nykøbing Fl.
Storstrøms Amt i alt:

931
1.140
722
490
665
1.046
4.994

5.3
4.8
4.6
4.2
4.3
5.3
4.8

EU-VALG FAKTA

En glad aften
i et glad parti.
To DF-kandidater, Carl
Christian
Ebbesen og
Lotte Adamsen har
fundet
sammen i en
valgsnak.
Lotte blev nr.
6 på DF-listen
med 563
personlige
stemmer.

Stemte på Camre
og blev ekskluderet
Den allerstørste politiske efterdønning
ved EU-valget var, at Frank Dahlgaard
er blevet ekskluderet af sit parti,
De Konservative. Årsagen var, at
Dahlgaard til flere aviser udtalte, at
han havde stemt på Dansk Folkepartis
spidskandidat, Mogens Camre ved EUvalget. Det betragtede de konservative
som så illoyalt, at en enig folketingsgruppe ekskluderede Frank Dahlgaard.
Forinden var han blevet opfordret til
selv at melde sig ud af sit parti. Det
nægtede han, og blev derefter ekskluderet. Frank Dahlgaard har længe
været kendt for at være EU-kritisk, og
han forsøgte forgæves at blive opstillet
på den konservative kandidatliste til
EU-valget.
Frank Dahlgaard er nu løsgænger i
Folketinget. Vælger han at forlade
politik, skal hans suppleant indkaldes,
og det er Louise Frevert, der for flere
måneder siden gik fra De Konservative
og til Dansk Folkeparti.

Glade smil
hos Poul
Lindholm
Nielsen og
Sussanne
Jensen, men
der var heller
ikke grund til
andet. EUmandatet
blev sikret, og
endnu en
DF-triumf var
i hus.

Et foto fra tidligt på valgaftenen, hvor
der endnu ikke forelå valgresultater.
DF havde inviteret til spisning som
optakt til en festlig valgaften, og det
blev det også. Ole Berthelsen, forrest i
billedet, fik med 343 personlige
stemmer en 10. plads på DF-listen.

Tidligt på valgaftenen var intet endnu afgjort, og derfor blev valgtallene
på TV studeret ekstra nøje, hvilket tydeligt ses her. Det er fra venstre
journalist i DF's pressetjeneste, Michael Rex, folketingsmedlem Chr. H.
Hansen og partiets formand, Pia Kjærsgaard.

Bornholms Amt
1. kreds, Rønne
2. kreds, Aakirkeby
Bornholms Amt i alt:
Fyns Amt
1. kreds, Odense Øst
2. kreds, Odense Vest
3. kreds, Odense Syd
4. kreds, Kerteminde
5. kreds, Middelfart
6. kreds, Otterup
7. kreds, Nyborg

367 4.9
407 4.7
774 4.8
1.219
1.167
1.305
82
1.086
1.084
1.014

5.8
6.0
5.2
5.5
5.6
6.3
5.8

8. kreds, Svendborg
9. kreds, Faaborg
Fyns Amt i alt:

1.196 5.6
952 4.9
9.805 5.6

Øernes område i alt:

53.706 6.1

Sønderjyllands Amt
1. kreds, Haderslev
2. kreds, Aabenraa
3. kreds, Sønderborg
4. kreds, Augustenborg
5. kreds, Tønder
6. kreds, Løgumkloster
7. kreds, Rødding
Sønderjyllands Amt i alt:
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931
854
1.187
699
367
722
686
5.446

6.2
5.9
7.7
6.0
4.2
5.8
5.7
6.1

Ribe Amt
1. kreds, Varde
2. kreds, Esbjerg
3. kreds, Ribe
4. kreds, Grindsted
Ribe Amt i alt:

828
1.644
625
1.167
4.264

5.5
5.6
4.4
5.8
5.4

Vejle Amt
1. kreds, Fredericia
2. kreds, Kolding
3. kreds, Vejle
4. kreds, Give
5. kreds, Juelsminde
6. kreds, Horsens
Vejle Amt i alt:

1.270
1.566
1.241
1.090
1.085
1.465
7.717

6.3
6.3
5.8
6.6
6.6
6.1
6.3

EU-VALG FAKTA
Bedste og dårligste
DF-kreds og DF-amt
Som for alle andre partier var der
også for Dansk Folkepartis vedkommende stor forskel på, hvor
stor en andel af stemmerne, der
blev opnået i de enkelte amter og
kredse. Ved valget til EuropaParlamentet blev resultatet således for Dansk Folkeparti:
Bedste amt:
Roskilde Amt med 7.3 pct. af stemmerne.
Bedste kreds:
8. kreds, Amager i Københavns
Amt med 9.8 pct. af stemmerne.
Dårligste amt:
Storstrøms og Bornholms amter
med hver 4.8 pct. af stemmerne.
Dårligste kreds:
6. kreds, Østbane i Østre storkreds med 2.9 pct. af stemmerne
Bedste DF-kredse
Ved valget til Europa-Parlamentet
opnåede Dansk Folkeparti sine
bedste resultater i følgende 15
kredse med procenten af stemmerne angivet de enkelte steder.
DFU havde igennem
hele valgkampen travlt
med at sikre sine
kandidater på DF-listen
et godt valg, hvilket
lykkedes, og derfor var
der glæde hos DFU på
valgaftenen. På
billedet ses fra venstre
DFU'erne Kenneth
Lambrecht, Louise
Holm og DF-formanden
Kenneth Kristensen,
der fik 120 personlige
stemmer.
Folketingsmedlem
Aase D. Madsens
opmærksomhed er
tilsyneladende fanget
af noget helt andet.
Ringkøbing Amt
1. kreds, Ringkøbing
2. kreds, Holstebro
3. kreds, Herning
4. kreds, Skjern
Ringkøbing Amt i alt:
Århus Amt
1. kreds, Århus Øst
2. kreds, Århus Nord
3. kreds, Århus Syd
4. kreds, Århus Vest
5. kreds, Mariager
6. kreds, Randers
7. kreds, Hammel

942
1.376
1.405
814
4.537
1.104
1.097
1.399
1.915
927
1.354
1.231

4.4
5.0
5.3
4.7
4.9
3.6
4.7
5.0
6.0
6.2
6.6
5.4

8. kreds, Grenaa
9. kreds, Skanderborg
10. kreds, Silkeborg
Århus Amt i alt:
Viborg Amt
1. kreds, Thisted
2. kreds, Morsø
3. kreds, Skive
4. kreds, Viborg
5. kreds, Kjellerup
Viborg Amt i alt:

1.193
980
1.376
12.576

6.1
4.9
4.7
5.3

805
412
977
1.233
887
4.314

5.4
5.2
5.0
5.0
5.8
5.2

1. Amager, Københavns Amt
2. Hvidovre, Københavns Amt
3. Husum, Østre Storkreds
4. Sundby, Søndre Storkreds
5. Køge, Roskilde Amt
6-9. Bispebjerg, Østre Storkreds, Valby, Vestre
Storkreds, Rødovre og
Glostrup, Københavns
Amt
10. Gladsaxe, Københavns
Amt
11. Sønderborg,
Sønderjyllands Amt
12-13. Amagerbro, Søndre
Storkreds og Enghave
Vestre Storkreds
14. Brønshøj, Østre Storkreds
15. Slagelse, Vestsj. Amt

2. kreds, Sæby
3. kreds, Hjørring
4. kreds, Fjerritslev
5. kreds, Aalborg Nord
6. kreds, Aalborg Vest
7. kreds, Aalborg Øst
8. kreds, Hobro
9. kreds, Aars
Nordjyllands Amt i alt:
Jyllands område
Hele landet

Nordjyllands Amt
1. kreds, Frederikshavn
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836 5.7

790
949
516
1.133
900
1.332
932
907
8.295

9.8
9.6
9.1
9.0
8.6

8.0
7.8
7.7
7.4
7.3
6.9

4.6
4.9
4.5
5.7
4.9
5.6
5.2
4.8
5.1

47.149 5.4
114.865 5.8

DF siger tak til vore mange vælgere.

”Fædrelandets forsvar”
GÆSTEN
For nogle år siden besøgte jeg Kaiserschützenmuseum i Innsbruck og blev
grebet af teksten på en
plakat fra 1915:
”Standschützen!
Der
Feind steht vor unserer
Tür, er will Tirol erobern
und
niederzwingen. So
wie im Jahre 1809 müssen wir alle zusammenstehen und kämpfen für
unsere
heimatliche Erde. Niemand darf unsere
Reihen verlassen, bis der
übermütige Feind hinausgew orfen ist. Das ist
unsere erste und oberste
Pflicht. Alle Arbeiten zu
Hause müssen vor dieser
Forderung zurücktreten
so gut es geht, von den
Weibern und Kindern
besorgt werden. Für die
Einbringung der Heuund sonstigen Ernte wird
speziell gesorgt werden.
Ist einmal der Feind zurückgeschlagen,
dann
werden wir alle unsere
Arbeiten zu Hause ruhig
und gesichert verrichten
können. Bis dahin mussen wir aber in der grossen und schweren Zeit
einig, fest und unerschütterlich einstehen für unser Land, für Kaiser und
Reich
Mai 1915
Dankl G.d.K. m. p.”
Jeg blev grebet af de jævne ord: ”Fjenden står for døren … vi må alle stå sammen og kæmpe for vor fædrene jord” og så nogle ord
om, hvordan det praktisk
kan lade sig gøre, kvinder
og børn må sørge for det
daglige arbejde, klare høhøsten ”så godt de kan”…
”når først fjenden er slået
tilbage, da kan vi alle roligt
og sikkert klare vor daglige
dont”.
Lad være, at sproget er
gammeldags i vore øren, det
er dog det samme kernesprog, vi læser i vor egen
grundlovs § 81, der har stået
uændret siden 1849: ”Enhver våbenfør mand er forpligtet med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar”.
Hvor langt borte ligger

”fædrelandet”?
En værnepligtig reservelæge nægtede i 1975 at adlyde en ordre til at gøre tjeneste ved det danske kontingent på Cypern med den
begrundelse, at Cypern lå
for langt borte til at være
”fædrelandet”.
Han blev dømt efter den
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militære straffelov, idet
Vestre Landsret fandt, at
”da de opgaver, der løses af
danske militære kontingenter, som deltager i FN´s
fredsbevarende styrker i forskellige fremmede lande, er
medvirkende til, at lokale
uroligheder ikke udvikler
sig til omfattende krige,

Lars Otto Kristensen er
bibliotikar ved
Statsbiblioteket i Århus.

eventuelt med deltagelse af
stormagterne, hvorved Danmarks sikkerhed ville blive
truet, finder retten, at en

tjeneste i det danske kontingent under FN-styrken
på Cypern, kan tjene til
Danmarks forsvar, hvorfor
forpligtelsen til at bidrage
hertil også efter grundlovens
§ 81 omfatter denne form for
militærtjeneste”.
Der er altså dom for, at
”fædrelandet” omfatter hele
verden!
Sagen er aldrig blevet prøvet ved Højesteret.
Alligevel er man hidtil veget tilbage for at udsende
værnepligtige til international tjeneste!
SF-folketingsmanden Jens
Thoft sagde ved et forsvarspolitisk møde på Danmarks
Journalisthøjskole den 25.
februar, at han ikke brød sig
om ”de store og små fremmedlegioner”, Danmark har
stationeret i alle klodens
hjørner.
Det er kun frivillige, der
sendes ud for at ”skabe fred”
(at skabe fred med militære
midler er krig, at kalde det
en ”humanitær aktion”, er
Orwell´sk nysprog!).

Værnepligten har, som
overarkiver H.C. Bjerg skriver i ”Værn om Danmark”
1999 nr. 4, været ”en god og
praktisk måde at få løst rekrutteringsproblemet til landets forsvar på”.
Det er en kendsgerning,
at de danske soldater i
international tjeneste er
blandt de bedste. De kan
tænke selv, de kan alle
sammen læse og skrive, og
de er et produkt af den
gennemsunde tone, det
gennemlødige arbejdsklima
og hele den kvalitet, man
fornemmer på en dansk
kaserne. I England og USA,
hvor man har forladt
værnepligten for mange år
siden, er det sjældent, at
en ung mand med studentereksamen melder sig til
forsvaret, der i stedet
får
dem, der ikke kan få et
andet job. Det er ikke kun
omkring
fodboldbanerne,
briterne har hooligans. Hos

internationale organisationer plejer jo ikke at lægge
bånd på lønniveauet, når det
drejer sig om deres eget
personale. Og vi kan holde
den militære organisation
nogenlunde intakt, hvis der
skulle vise sig en fjende!
Men vi kan ikke holde
kvaliteten, hvis den samlede
styrke bliver så lille, at de
tilbageværende ustandseligt
skal et halvt eller et helt år
hjemmefra, og dermed er
afskåret fra et normalt dagligt familieliv. Tilsidst har
forsvaret dem, der ligesom
deres britiske kolleger, ikke
kan få andet at lave.

Bevar værnepligten
En fjende er én, der truer
vor livsform.
Er der ingen, der gør det?
Syd og sydøst for Europa
incl. Rusland er der eksploderende befolkninger af
fremmed kultur, der har set

tægter”, for det er naturligvis nationaløkonomisk vås.
Vi kan ligeså lidt leve af
at forsvare hinanden som af
at passe hinandens børn!
Et forsvar er en udgift, ikke en indtægt!
Der er anderledes lødige
grunde til at bevare de små
garnisoner. Jeg var sidste år
i Varde ved ”Danmark Tattoo”. Det var ”vores regiment” i ”vores by”. Der er
næppe den forening i en
mindre garnisonsby, hvor
regimentet ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Og
der skal ske noget, mens de
sidder der, for snart skal de
et år på kursus i København, et halvt år til Bosnien
osv.
Vore soldater føler sig velsete, fordi de er uddannet i
byer, der er glade for dem,
og hvor de under indkaldelsen er en del af det civile
samfund. Der er plads og
overskud på kasernen til at

Accepten forsvinder
Politikerne ved udmærket, at den folkelige accept
af aktioner under fremmede
himmelstrøg ville forsvinde,
hvis andre end frivillige blev
udsendt. Det var de værnepligtige og deres familier,
der umuliggjorde USA's fortsatte deltagelse i Vietnamkrigen.
Ingen i Frankrig bekymrer
sig om, hvor politikerne sender fremmedlegionen hen.
Fremmedlegionen bliver
betalt for at slås. Den har
intet fædreland. Dør den,
sørger ingen.
Den kan sættes ind i
abstrakt-ideologiske felttog,
for ”menneskerettigheder”,
og alt hvad politikere ellers
finder spændende.
Kun få af dem, der i dag
sender soldater i krig over
Jugoslavien, har selv været
soldat.

Brandslangetæmmer
Nyrup har - vistnok - tæmmet brandslanger en måned
i civilforsvaret, Helveg Petersen blev kasseret, selvom
han er en habil fodboldspiller.
Clinton snød sig udenom,
Xavier Solana var militærnægter, Tony Blair har
heller aldrig set en uniform
indefra, - men de vil gerne
sende andre og andres børn i
krig.

os får enhver mulighed for
at stifte bekendtskab med
det militære miljø og opdage, at det måske er noget
for ham. Sådan var det i
hvert fald. En årgang omfatter 30.000 unge mænd.
Heraf indkaldte man i 1998
kun 9.000, og tallet har
været konstant faldende siden 1970, hvor der indkaldtes næsten 26.000!
I år 2000 vil der efter det
nye forsvarsforlig kun blive
indkaldt 4.000.
Det er en del af det folkelige fællesskab, der bortfalder. Og hvad så? Fjenden er
jo væk?
Ja, russerne er ingen potentiel fjende, snarere en
kommende allieret, et europæisk land i nød, hvor en
blomstrende modernisering
blev stoppet af en bande
gangstere i 1917. Fint, hvis
der ikke er noget, der truer
os, så lad os nøjes med
frivillige! Frivillige, hvis arbejde det er at lade sig leje
ud, hvor nogen vil leje dem.
Det har vi prøvet før. Mit
eget gamle hæderkronede
Dronningens Livregiment
var udlejet til andres krige
over det meste af Europa
1701-1709
At skaffe frivillige nok er
et spørgsmål om løn. Og

det materielle paradis hos os
gennem TV og drømmer om
et afsæt til os.
Det er kun et par år siden
det halve Albanien prøvede
at forcere Adriaterhavet til
Italien og blev jaget tilbage
med militær magt. Befolkningstætte lande i Asien har
atomvåben. Historien viser,
at militære tomrum før eller
siden bliver fyldt op, man
har kun valget mellem at
gøre det selv eller lade andre
gøre det. Vi skal bevare
værnepligten fordi den er
forudsætningen for styrkernes kvalitet.
Vi skal også bevare de
små garnisoner, selvom den
p.t. fremherskende handelshøjskolementalitet ser stordriftfordele ved en koncentration på et par store soldaterfabrikker langt ude på
heden, fjernt fra alting.
Regimenterne skal ligge i
små byer.
Ikke ”fordi en kaserne betyder arbejdspladser og ind-

Det nye forsvarsforlig
kan findes på
Forsvarsministeriets
hjemmeside på
adressen www.fmn.dk
hjælpe byen med at huse et
idrætsarrangement, så gør
byen gengæld, når regimentet har åbent hus, fødselsdag eller tattoo!
Jeg er bedøvende ligeglad
med, at Farum mister sin
kaserne, for Farum er bare
en del af København, hvor
soldaterne drukner. Men det
er en katastrofe, at Næstved
mister sit Gardehusarregiment, og at kasernen i Viborg lukkes.
Lad de byer have soldater,
der skønner på dem.
Påskønnelsen bliver gensidig!
Af Lars Otto Kristensen
Bibliotekar ved
Statsbiblioteket i Århus.

Gæsten
Blandt Dansk Folkeblads faste rubrikker er
"Gæsten". I hvert nummer inviterer vi en markant
personlighed til at skrive sin mening om et emne,
helt efter eget valg. Det skal understreges, at
"Gæsten" ikke nødvendigvis sympatiserer med
Dansk Folkeparti.
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850 fejrede med Dansk Folkeparti Grun
Pia Kjærsgaard: "Man har hævdet, at
Grundloven skal ændres, fordi den ikke er
"i trit med tiden", og man har hævdet, at den
skulle ændres, således at det kunne gøres
nemmere at ændre den, hvis man fik lyst. Og
man tager sig til hovedet, for Grundloven skal
jo netop ikke være i trit med tiden, og den
skal jo netop ikke være nem at ændre.
Grundloven skal tværtimod være så svær at
ændre, at et tilfældigt folketingsflertal på en
tilfældig dato som følge af tilfældige, populistiske briser i vinden ikke skal kunne få held
med det. Grundloven er det fundament, som
hele det danske folk, hele den danske stat og
hele den danske lovgivning bygger på. Og
derfor må og skal det være forbundet med
meget store vanskeligheder at lave om på
den..."

Fem dage før valget til EUParlamentet fik DF's spidskandidat,
Mogens Camre en sidste mulighed
for at tale direkte til Dansk
Folkepartis medlemmer samt
naturligvis til de mange
sønderjyder, som havde valgt at
fejre den danske grundlov på
Dybbøl Banke.
Operasangeren Lene Camre blev
festens store overraskelse, da hun –
ledsaget af to blæsere fra Randers
Pigegarde – smukt fremførte
Valdemar Rørdams og Carl Nielsens
"Danmark i tusind år"
"Folkefest" havde Dansk
Folkeparti lidt flot annonceret mødet på Dybbøl Banke,
da partiet indbød sønderjyderne til Grundlovens 150års fødselsdag den 5. juni.
Enkelte mente, at vi med
dette store og sjældent anvendte ord havde taget munden lidt for fuld. Men heldigvis holdt ordet stik: Det
blev en rigtig folkefest – i
ordets allerbedste betydning.
850 mennesker – Jyllands-Posten mente, at der
var over tusinde - med til et
møde, arrangeret af et poli-

tisk parti, hører bestemt ikke til hverdagskost i Danmark. Og når det utrolige
fremmøde tilmed blev en
realitet i silende forsommerregn, sættes tingene yderligere i relief. Af de i hundredevis af grundlovsmøder
landet over, kunne alene
statens officielle grundlovsfejring på Christiansborg
Ridebane med Dronningen,
regeringen, Folketinget og
Højesteret matche fremmødet på Dybbøl Banke.
Nu skal også retfærdigvis
siges, at Dansk Folkepartis
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grundlovsfest havde fået en,
mildt sagt, overvældende
forhåndsomtale. Vi har netop optalt 58 avis-artikler om
festen – og et tilsvarende
antal læserindlæg, specielt i
dagbladet JyskeVestkysten.
Altsammen inden grundlovsmødet.
Og det altsammen bare
fordi Dansk Folkeparti gerne ville holde en fest! Hvad
kan det dog ikke blive til i
fremtiden... Det skal bemærkes, at de tre taler i deres
helhed kan rekvireres på
DF-Sekretariatet.

ndlovens fødselsdag på Dybbøl Banke

Søren Krarup: "På denne grundlovsdag, 150 år
efter at loven blev givet som Danmarks Riges
Grundlov for at værne Danmark og skabe lov
og frihed i landet, ser jeg det danske folk
svigtet af ideologiske politikere, der i globalt
fantasteri hæver sig over deres land og deres
embede for som en slags halvguder at ville
tage vare på alle lande og den hele
menneskehed..."
Dansktopsangeren
Flemming
Antony
bandt på
fineste
måde
folkemødet
sammen, og
var samtidig
forsanger
ved fællessangen, da
der blev
sunget."
Der er et
yndigt
land", "Som
en rejselysten
flåde", "Det
haver så
nyligen
regnet" og
"Jeg elsker
de grønne
lunde".
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Sønderjyder og DF'ere fra hele
landet havde sat hinanden
stævne for at fejre
Grundlovens 150 års
fødselsdag. 850 deltagere i en
politisk friluftsfest i silende
regn hører ikke til
almindelighederne i Danmark
i disse år. Folk havde rustet
sig til dagen med masser af
paraplyer og regntøj og tog
det, som det kom. Mange
lokalforeninger havde sat hele
dagen af til arrangementet,
og brugte nogle timer før
arrangementet til besøg i
Dybbøl Mølle og i
Historiecenteret. Atter andre
kombinerede turen med
shopping syd for grænsen.

Kristian Thulesen Dahl,
Lene Camre og Yvette
Espersen spejder efter lidt
solskin. Det var delvis
forgæves. Kun i en halv
times tid, mens
folkedanserne gav
opvisning, var der lidt
tørvejr. Det var ikke
uvigtigt, at det lige lysnede
lidt på dette tidspunkt, for
netop den musikgruppes
instrumenter tåler ikke
fugtighed
De dygtige musikere fra
Randers Pigegarde er vant
til al slags vejrlig, og lod sig
ikke gå det mindste på af
de utallige regnbyger over
Dybbøl. Under kyndig
ledelse af dirigent Bjarne
Nielsen havde pigerne en
central rolle i hele
arrangementet – fra start
til slut.
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De søde og ivrige børnedansere fra
Sønderborg Amts Folkedansere fik et
specielt stort bifald.

Et sjældent syn på Dybbøl: Et billede uden
paraplyer! Men Gert Kræsing, Charlotte
Christensen og Inger Marie Ebbesen tog
pluddervejret som alle andre: I stiv arm og
med højt humør.
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Fremtidens Bornholm
LOKALPOLITIK
Har Bornholm en fremtid
indenfor det danske rige?
Det er et spørgsmål, der
er meget relevant, for vi
ser mere og mere, at
Bornholm er og bliver tilsidesat.
Senest er det jo spørgsmålet om militærets tilstedeværelse her på øen, der er
til debat. Med det nyeste
udspil fra regeringen, er det
jo næsten en gentagelse af
historien, at Bornholm skal
være syndebuk for skiftende
regeringers fejlslagne politik. Allerede Kong Christian d. 1., tror jeg det var, der
afstod Bornholm til lybækkerne i 50 år, efter økonomisk uansvarlighed, og dermed gæld der skulle indfries. Senere blev det svenskerne, der overtog Born-

holm efter kongemagtens
overmod eller hovmod. Man
siger, at der ikke er behov
for militær på Bornholm,
fordi der i de næste 10 år,
ikke er fare for krig. Hvem
kan garantere for det ?,
Hvor er stabiliteten henne,
der er som bekendt krig,
som vi faktisk er med i.
Bornholm ligger meget alene
i Østersøen og skal åbenbart
også sejle sin egen sø. 175
personer på Almegårds kaserne, er kun en stakket

Die dumme Dänen
FLYGTNINGEPOLITIK
Jeg har netop læst udgaven af Dansk Folkeblad,
nr. 2/99, og nedenstående
faldt mig for brystet: I artiklen om Sandholmlejren er
blandt andet nævnt, at især
indere via giftermål med
tyske piger i Danmark opnår
asyl i Tyskland. Uhyrligt,
men sandt. Jeg har netop
oplevet tilfælde, hvor denne
fremgangsmåde er blevet
praktiseret, og jeg har måttet krølle tæer i skoene og
prøvet at bevare en professionel attitude, selvom det
har været svært.

Jeg er flyttet fra København, og bor nu i det sydlige
Danmark.
Via mit job som receptionist på et hotel har jeg
problemet tæt inde på livet,
og jeg græmmes.
Netop indere, som helst
taler tysk, kommer hertil fra
Sandholmlejren og bestiller
dobbeltværelse til dem selv
og deres kommende tyske
brude. De siger rent ud, at
de skal på rådhuset og giftes, og spørger, hvor langt
der er fra rådhuset til hotellet.
De sørger i øvrigt for at få
regningen uspecificeret sendt
til Sandholmlejren – uden

DF-kurser- en succes
ORGANISATION
Amtsbestyrelsen i Frederiksborg Amt har afviklet tre
DF-kurser, henholdsvis den
10/4, 7/5 og 29/5. Jeg kan på
amtsbestyrelsens og deltagernes vegne anbefale alle at
deltage i disse kurser, som
har været særdeles lærerige.
Det skyldes i særlig grad kursuslederen, Frede Asgaards

særdeles professionelle tilrettelæggelse og afvikling af de
tre kurser. Kursuslederen
var velforberedt, hvilket gav
en afsmittende virkning på
deltagerne. Det er klart, at
der skal være et sammenspil
mellem kursusleder og alle
kursister indbyrdes, hvis et
godt resultat skal opnås.
Kursisterne skal derfor være
velmotiverede til at modtage
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frist, så man næste gang
kan sige (med rette) at det
ikke kan betale sig, og så
nedlægge det helt. Når Danmark svigter Bornholm, vil
så NATO bekymre sig om
os?, Næppe, for når Danmark
afstår, er det vel ikke besværet værd, og på den måde
bliver Bornholm jo frit bytte, for hvem der har lyst. Et
andet aspekt er vor samfundssituation, hvis militæret fjernes fra Bornholm.
Ifølge forlydender, omsætter

militæret på Bornholm, ligeså meget som turistbranchen, og skal der kompenseres for det, vil en anden af
danmarks kasser, skulle yde
meget mere end besparelsen. Forsvarsministeren har
på Bornholm sagt, at han
var ligeglad, det var ikke
hans bord der skulle betale.
Bornholm uddanner de bedste soldater, og vi har jo også det bedste terræn, derfor
er det også “vores Jenser”,
der først skulle ud til Kosovo.
Derudover er vor færgesituation næsten katastrofal,
da vor trafikminister har
givet os en hurtigfærge, der
må forudses at være for lille,
og kun på prøve i 3 år, med
investeringer i havneanlæg
for ca.70-80 mill. kr. Hvem
skal nu betale, hvem har råd
o. s. v.
Er Bornholm virkelig en
del af Danmark, eller er vi
igen til fals?
Leif Christensen
Amtsformand
på Bornholm.

tvivl for at få regningen refunderet.
Det er en modbydelig situation at være i, og det er
bestemt ikke svært at gennemskue formålet med disse
bryllupper.
Det er deprimerende, oprørende og ikke mindst grotesk, at en sådan manipuleren med systemet kan finde
sted. Hvornår smider de folkevalgte lovgivere sovepuden og vågner op? Vi, der tydeligt ser uretfærdigheden,
kan blot håbe på, at det
snart sker.
Det er svært at bevare
tiltroen til politikerne og
retssamfundet, når udlændinge blot kan krydse grænsen og blive gift på danske
rådhuse og dermed få ret til
opholdstilladelse i et nabo-

land. At det også sker i vort
eget lille smørhul, ved vi jo
alt for godt, men det gør altså ikke situationen bedre.
Hvor dumme kan vi danskere dog være, og hvor langt
kan politikerne mon stikke
snabelen ned i menigmands
lommeuld uden øredøvende
protester?
Det danske velfærdssystem er ved at være en saga
blott, det er i hvert fald ikke
de danske skatteydere, som
meler kagen fra eget bageri.
Vi må efterhånden nøjes
med krummerne, betale og
ydermere se glade ud. Jo,
Danmark er i sandhed et
yndigt land.

kritik - såvel positiv som
negativ – hvilket er forudsætningen for al personlig
udvikling. Da sidste kursus
den 29. maj var slut, var alle
kursister enige om, at vi nu
gik hjem med en betydelig

større viden på mange områder. Derfor topkarakter til
kurset.

Birgit Borke
Kappelvej 9
4900 Nakskov

Ejner Rost
Amtsformand
i Frederiksborg

Deltag i DF-debatten
Skriv venligst kort - max 200 ord. Send evt. foto med.
Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at forkorte
indlæg. Send dit indlæg til:
Dansk Folkeparti, att: Dansk Folkeblad
Christiansborg, 1240 København K.

Kurser i Dansk Folkeparti.
DF's medlemmer tilbydes
følgende tre kurser, som
dog primært henvender
sig til folketingskandidater, by- og amtsrådsmedlemmer samt organisationsfolk.
1. Mundtlig
kommunikation
Varighed af kursus: 8
timer, en lørdag fra kl.
09.30-18.00. Max
deltagerantal: 12
personer

2. Skriftlig
kommunikation
Varighed af kursus: 6
timer en hverdagsaften
fra kl. 16.00-22.00 eller 7
timer en lørdag fra kl.
09.30-16.30. Max.
deltagerantal: 18
personer.
3. DF's organisation og
dens arbejdsopgaver
Varighed af kursus: 6
timer en hverdagsaften
fra kl. 16.00-22.00 eller 7

timer en lørdag fra kl.
09.30-16.30. Max.
deltagerantal: 24
personer.
DF'ere, som ønsker at deltage, skal igennem deres
lokalforening tilmelde sig
hos de respektive amtsog
storkredsformænd.
Når man i et amt eller en
storkreds har det nødvendige antal deltagere til et
kursus, henvender man
sig til partiets Kursus- og

Organisationsudvalg for
nærmere fastsættelse af
tid og sted for afholdelse
af kurset. Det er gratis at
deltage på kurserne, men
deltagerne skal selv betale for transport og fortæring. Henvendelse til
udvalgets formand, Poul
Lindholm Nielsen, tlf. 66138977 eller 28-232651 –
eller til udvalgets sekretær, Carl Christian Ebbesen på Christiansborg –
33-375199.

Årsmøde 1999
Der indkaldes herved til Årsmøde i
Dansk Folkeparti, lørdag og søndag
den 2. og 3. oktober 1999 i VissenbjergHallerne på Fyn
Med henblik på Årsmøde 1999 har
Hovedbestyrelsen, jfv. landsvedtægterne, besluttet at acceptere et højt antal

delegerede, idet der kan sendes én
delegeret for hvert medlem i amtet/
storkredsen til årsmødet.
Dog skal man jvf. landsvedtægternes
§ 2 for at have stemmeret og være
valgbar have betalt kontingent senest
to måneder før årsmødet.
Alle medlemmer vil senere få skrift-
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lig meddelelse om tilmeldingsprocedure og indbetaling af årsmødegebyr, deltagelse i årsmødefest m.v.
Velkommen til Årsmøde 1999
Poul Lindholm Nielsen
Org. næstformand, DF

BORNHOLMS AMT

DANSK FOLKEPARTI
DF-Hovedbestyrelse
Dahl, Kristian Thulesen
33-375102
Ebbesen, Carl Christian
33-375172
Fauerholdt, Sv. Aage
33-375104
Kjærsgaard, Pia, formand
33-375107
Laursen, Erik
86-658146
Nielsen, Bente Vejrsø
97-404134
Nielsen, Poul Lindholm, org. nfmd.
66-138977 (tlf+fax) / 66-138977 / 28-232651
Nødgaard, Poul
33-375110
Rossen, Dora
75-571411
Skaarup, Peter, pol. nfmd.
33-375113
DF-Amtsformænd
Bornholm: Leif Christensen
Frederiksberg: Leif Jensen
Frederiksborg: Ejner Rost
Fyn: Birger Reslow
Hovedstaden: Søren Espersen.
København: Bente Pedersen.
Nordjylland: Knud Wilson
Ribe: Freddie H. Madsen.
Ringkjøbing: Bente Vejrsø Nielsen
Roskilde: Bo Johansen
Storstrøm: Dorrit Bagger-Hansen
Sønderjylland: Jørn Larsen
Vejle: Dora Rossen (fax:75571452)
Vestsjælland: Ida Stabell
Viborg: Erik Laursen
Århus: Søren Lind Jensen

56-496353
33-241733
49-707083
62-691264
33-375162
44-982351
98-480403
75-152647
97-404134
43-908527
55-810820
74-643737
75-571411
59-295933
86-658146
86-202028

DF-Folketingsmedlemmer
Andreasen, Mogens
Dahl, Kristian Th., gr-fmd
Donner, Ole
Fauerholdt, Sv. Aage, best.medl.
Hansen, Chr. H.
Kjær, Klaus
Kjærsgaard, Pia, pol. ordfører
Madsen, Aase D.
Møller, Egil
Nødgaard, Poul, præsidiet, gr-sekr.
Refshauge, Inge
Skaarup, Birthe
Skaarup, Peter, pol. nfmd.

33-375101
33-375102
33-375103
33-375104
33-375105
33-375106
33-375107
33-375108
33-375109
33-375110
33-375111
33-375112
33-375113

DF - Ungdom Hovedbestyrelse
Karpf, Ulrich
Kristensen, Kenneth (landsformand)
Lambrecht, Kenneth P.
Wagner, Adam
Nymann, Thomas

56-911060
86-187587
36-380371
35-422152
21-484846

Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K
33-375199
33-937019
Fax:
33-375192
df@ft.dk
www.danskfolkeparti.dk
DF-Sekretariatet
Andreasen, Lone, sekr
Christensen, Karina, sekr
Ebbesen, Carl Chr., pol.sekr
Espersen, Søren, pressechef
Holm, Louise, stud.medarb
Holmgaard, Anne, sekr.chef.
Jensen, Malene, sekr.
Kjeldgaard, Solvej, sekr
Kock, Tanja, sekr.
Olsen, Dora, sekr.
Olsen, Jytte, sekr.
Raaschou, Ulla, sekr.
Rex, Michael, journalist
Skjødt, Anders, PØ-medarb.
Thomsen, Lene, sekr.
Østergaard, Kirsten, sekr.

33-375131
33-375140
33-375172
33-375162
33-375140
33-375161
33-375139
33-375132
33-375141
33-375165
.33-375137
33-375135
33-375163
33-375166
33-375133
33-375143

DF-Bornholms Amt.
Ved den ordinære amtsgeneralforsamling i DFBornholms Amt blev
amtsbestyrelsen sammensat
således: Leif Christensen
(amtsfmd.), Ulrik Karpf
(nfmd.), Rubi Drost, Robert
Bech, Grethe Mortensen
(kass.), Anita Filbert og
Elisabeth Filbert. Som
suppleanter valgtes John
Larsen og Edel Andersen.

blev Bjarne Pedersen,
Aarup.
DF-Broby/Haarby.
Generalforsamlingen i DFBroby/Haarby valgte denne
bestyrelse: Birger Reslow
(fmd.), Aksel Pedersen
(nfmd.), Inger Andersen,
Johannes Andersen og Tage
K. Bartholin.
DF-Langeskov/Ullerslev.
Generalforsamlingen i DFLangeskov/Ullerslev gav
denne bestyrelse: Lykke
Krapalis (fmd.), Ib
Kristensen (nfmd.), Karl F.
Krapalis (kass.) og Poul
Levin.

FREDERIKSBORG AMT
DF-Birkerød/Farum.
Generalforsamlingen i DFBirkerød/Farum Lokalforening valgte følgende bestyrelse: Philip Heimbürger
(fmd.), H. E. Enevoldsen
(nfmd.) og Freddie Jacobsen.

Leif Christensen –
genvalgt som
amtsformand på
Bornholm

FYNS AMT
DF-Fyens Amt.
Amtsgeneralforsamlingen i
DF-Fyens Amt valgte denne
amtsbestyrelse. Birger
Reslow, Broby (amtsfmd.),
Svend-Aage Nielsen, Ejby
(nfmd.), Poul Lindholm
Nielsen, Odense, Bjarne
Brun Pedersen, Aarup, Hans
Jørgensen, Assens (kass.),
Peder Hansen, Svendborg,
Aksel Pedersen, Ølsted, Axel
Larsen, Søndersø, Erik
Dethlefsen, Vissenbjerg og
Lykke Krapalis, Langeskov.
Suppleanter blev N.J. Stage
Nielsen, Niels V. Hansen,
Vagn Erichsen, Käthe Fog
og Harry Christensen – alle
Odense. Revisorer blev Poul
Erik Jensen, Brenderup og
Hans Gerstrøm, Espe.
DFU-Fyn.
Ved generalforsamlingen i
DFU-Fyens Amt valgtes
denne bestyrelse: Jacob
Lundeman Lind, Nørre Aaby
(fmd.), Tina Steen Petersen,
Svendborg (sekr.) og
Majbritt Moritsen,
Svendborg. Suppleant blev
Morten Petersen,
Svendborg, mens revisor
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DF-Frederiksværk.
Generalforsamlingen i
DF-Frederiksværk
Lokalforening valgte denne
bestyrelse: Walter
Christophersen (fmd.), Ole
Nielsen, Jens Thusgaard,
Lennart Rye og Ole Donner,
mens Jens-Bo
Christophersen og Janne
Christophersen blev suppleanter. Revisorer blev Ole
Erlanger og Gudrun
Erlanger.
DF-GræstedGilleleje/Helsinge.
Ved generalforsamlingen i
DF-GræstedGilleleje/Helsinge
Lokalforening blev følgende
bestyrelse valgt:
Th. Schmidt (fmd.), Leif
Birger Reslow – genvalgt
som amtsformand i Fyens
Amt.

Andersen (nfmd.), Gertrud
Lindgren (sekr.) og Edith
Schmidt (kass.). Leon R.
Petersen blev valgt til
revisor.
DF-Hillerød.
Generalforsamlingen i DFHillerød Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Peter Blaksteen (fmd.),
Søren Heldt (nfmd.), Ole
Bundgaard, Karin Andersen
og Jørgen Andersen. Mads
Kirkegård blev suppleant,
mens Eigil Agerård blev
revisor.
DF-Hørsholm/Karlebo.
Generalforsamlingen i DFHørsholm/Karlebo valgte
denne bestyrelse: Jens
Frederiksen (fmd.), Susanne
Steffensen (nfmd.) og
Jeanne Knudsen.

DF-Høje-Taastrup.
Ved generalforsamlingen i
DF-Høje-Taastrup Lokalforening blev bestyrelsen
sammensat således: Henrik
Pangel (fmd.), Lars Prier
(nfmd.) og Flemming
Hansen. Suppleant blev
Lasse Herrun, revisor Per
Prier og revisorsuppleant
Bent Jacobsen.
DF-Torslunde/Ishøj.
Generalforsamlingen i DFTorslunde/Ishøj
Lokalforening valgte denne
bestyrelse: Poul Jørgensen
(fmd.), Svend Larsen
(nfmd.), Charlotte
Jørgensen, Lene Coppen og
Lau Jensen. Revisorer blev
Mogens Jørgensen og Erik
Gravgaard.

KØBENHAVNS AMT

NORDJYLLANDS AMT

DF-Ballerup/LedøjeSmørum/Værløse.
Generalforsamlingen i DFBallerup/LedøjeSmørum/Værløse
Lokalforening gav denne
bestyrelse: Stig Møller
Nielsen (fmd.), Svend Erik
Eskildsen (nfmd.), Benna
Schönecker, Leif Lise og
Jørgen Larsen. Supplanter
blev Rita Doyle og Per
Klingå. Revisor: John Kalø
og suppleant Aase
Steffensen.

DF-Nordjyllands Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen i DF-Nordjyllands
Amt blev amtsbestyrelsen
sammensat således: Knud
Wilson (amtsfmd.), Ernst
Simonsen (nfmd.), Tommy
Hansen, Steen Jørgensen og
Sven Erik Hansen.
Suppleanter blev Karsten
Holt Larsen og Hugo
Sørensen. Bent Bøgsted blev
valgt som revisor, mens
Helga Christensen blev revisorsuppleant.

DF-Gentofte.
Ved generalforsamlingen i
DF-Gentofte Lokalforening
valgtes denne bestyrelse:
Henrik Thorup (fmd.),
Susanne Køppen og Aase D.
Madsen.

DF-Nordjyllands Amt.
Ved opstillingsmødet til det
kommende folketingsvalg
blev følgende valgt som DFkandidater:
Ole Donner, Aalborg Øst,
Tommy Hansen, Aalborg
Nord, Ernst Simonsen,
Hjørring, Steen Jørgensen,
Sæby, Knud Wilson,
Frederikshavn, Karsten
Holt Larsen, Aalborg Vest,
Anita Knakkergaard,
Hobro, Per Jensen, Aars og
Lindhardt Thomsen,
Fjerritslev. Suppleanter
blev Morten Hansen, Leif
Borup og Kurt Borregaard.

DF-Gladsaxe.
Ved generalforsamlingen i
DF-Gladsaxe Lokalforening
blev denne bestyrelse valgt:
Bente Pedersen (fmd.),
Kristian Niebuhr (nfmd.),
Irma Henriksen, Klaus
Kjær og Leif Harder
Carlsen. Suppleanter blev
Curt Høgh Hansen og Birgit
Sørensen. Aase Steffensen
blev valgt til revisor og
Birthe Høgh Hansen til
revisorsuppleant.
DF-Glostrup.
Generalforsamlingen i DFGlostrup Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Henning Christensen (fmd.),
Henrik Hartig (nfmd&kass.),
Elin Danielsen og Allan
Jensen. Suppleanter blev
Jørgen Olesen og Jette
Wilms, mens Niels

DF-Esbjerg.
Generalforsamlingen i DFEsbjerg Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Freddie H. Madsen (fmd.),
Erik W. Nielsen (nfmd &
kass.), Ellen Madsen (sekr.),
Poul Christiansen og Erik
Nissen. Suppleanter blev
Harald Simonsen og Poul
Reinhardt Glanning.

Danielsen blev revisor.

Knud Wilson – genvalgt
som amtsformand i
Nordjyllands Amt.
således: Gunnar Bjørn,
Hjørring, 98929953 (fmd.),
Hugo Sørensen, Hørmested
(nfmd.), Ernst Simonsen,
Bindslev (kass.), Bjarne
Andersen, Lendum (sekr.)
og Lind Simonsen, Sindal.
Suppleanter blev Erik
Dalgaard Poulsen, Hjørring
og Tommy Sørensen, Sindal.

RIBE AMT
DFU-Ribe.
Ved DFU- Ribe Amts
generalforsamling blev
følgende valgt: Eik Toft,
Ølgod (fmd.), Brian Winkler,
Tistrup og Poul DammJensen, Tistrup. Revisor
blev Chris Thomsen,
Gaarde.
Bente
Vejrsø
Nielsen –
genvalgt
som
amtsformand i
Ringkjøbing
Amt.

DF-Farsø.
Generalforsamlingen i DFFarsø Lokalforening valgte
denne bestyrelse: Lindhardt
Thomsen, 98636690 (fmd.),
Christian Borg (nfmd.), Lissy
Vinther og Jette Høyer.
DF-Hjørring-HirtshalsSindal.
Ved generalforsamlingen i
DF-Hjørring-HirtshalsSindal Lokalforening
sammensattes bestyrelsen
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DF-Holsted.
Generalforsamlingen i DFHolsted Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Hans Ebsen (fmd.),
Christian Damsgaard
(nfmd.), Linda Damsgaard,
Thora Andersen og Elin
Madsen.
DF-Ølgod.
Ved generalforsamlingen i
DF-Ølgod Lokalforening
blev følgende valgt: Eik Toft
(fmd.), Bjarne Bugdorff
(nfmd.), Leif Hansen, Jytte
Hansen og Viggo Pedersen.
Revisor blev Chris
Thomsen.

RINGKJØBING AMT
DF-Ringkjøbing Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen i DF-Ringkjøbing
Amt fik bestyrelsen denne
sammensætning: Bente
Vejrsø Nielsen, Holstebro
(amtsfmd.), Lars Hyldgaard,
Struer (nfmd.), Birgit
Jonassen, Herning, Elly
Christensen, Holstebro,
Preben Madsen, Vinderup,
Flemming Iversen,

Holstebro og Karl Balleby,
Lemvig. Suppleanter blev
Kristin Nielsen, Herning og
Søren Hansen Christensen,
Vildbjerg.
DF-Aulum/Haderup/
Lemvig. Ved generalforsamlingen i DF-Aulum/Haderup/Lemvig Lokalforening blev denne bestyrelse
valgt: Flemming Iversen
(fmd), Karl Balleby Jensen
(nfmd), Elly Christensen
(kass), Charlotte Frich
Hansen (sekr) og Bjarne
Brandsborg. Suppleanter
blev John Nygaard Hansen
og Brian Jepsen, mens
revisorer blev Johnny Vejrsø
Nielsen og Preben Madsen.
DF-Herning.
Ved generalforsamlingen i
DF-Herning Lokalforening
valgtes bestyrelsen således:
Hans Jørn Jonasen (fmd),
John Trankjær (nfmd), Jan
Guldhammer (sekr), Bent
Christensen (kass) og Nina
Guldhammer. Suppleanter
blev Birgit Jonasen og
Kristian Nielsen.
DF-Holstebro.
Aulum/Haderup, Lemvig.
Ved generalforsamlingen i
DF-Holstebro,
Aulum/Haderup,Lemvig
Lokalforening blev
bestyrelsen sammensat
sådan: Flemming Iversen,
Holstebro (fmd), Karl
Balleby Jensen, Lemvig
(nfmd), Charlotte Frich
Hansen (sekr), Bjarne
Brandsborg og Elly
Christensen (kass).
Bo Johansen – genvalgt
som amtsformand i
Roskilde Amt.

Jytte Lauridsen, Aabenraa
(nfmd), Knud Erik
Christensen, Nordborg
(sekr), Bjarne Jørgensen,
Padborg (kass), Marius
Wolff, Aabenraa og Frederik
Hansen, Bylderup-Bov.
Suppleant: Hardy Ager,
Aabenraa. Christian
Lauridsen, Aabenraa blev
revisor og Per Hauritz
revisorsuppleant.

Suppleanter blev John
Nygaard Hansen og Brian
Jepsen, mens revisor blev
Johnny Vejrsø Nielsen og
revisorsuppleant Preben
Madsen.

ROSKILDE AMT
DF-Roskilde Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen i DF-Roskilde Amt
valgtes denne bestyrelse: Bo
Johansen (amtsfmd), John
Danielsen (nfmd), John
Kellberg, Christen Bøgh
Kristensen (kass) og Finn O.
Larsen. Suppleanter blev
Thomas Nymann og Lone
Andreasen – sidstnævnte
blev også revisor, mens
Lillian Andersen blev
revisorsuppleant.
DF-Greve.
Ved generalforsamlingen i
DF-Greve Lokalforening
blev denne bestyrelse sammensat: Bo Johansen (fmd),
Michael Mortensen (nfmd og
kass), Ole Nilsson,
Flemming Edelfors og Ib
Knudsen. Suppleanter blev
Ina Birch og Dan Helstrøm.
DF-Roskilde. Ved generalforsamlingen i DF-Roskilde
Lokalforening blev denne
bestyrelse valgt: Finn O.
Larsen (fmd), Tage Nielsen
(nfmd), Lillian Jensen, Tim
Hansen og Bodil Thorup
Pedersen. Suppleanter blev
Henning Valentin og Lene
Cali, mens revisorer blev
Niels Jensen og Svend Aage
Kreinfeld

STORSTRØMS AMT
DF-Storstrøms Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen på Højmølle Kro fik
amtsbestyrelsen følgende
sammensætning: Dorrit
Bagger-Hansen, Stege,
55810820 (amtsformand),
Finn Østergaard, Faxe, Ole
Hansen, Nørre Alslev, Svend
Frank, Nysted, Kjeld
Andreassen, Bandholm,
Jytte Nielsen, Rødvig og
Lise Lotte Linden-Andersen,
Nykøbing Falster.
Suppleanter: Hanne
Grønborg, Nørre Alslev og
Ernst Sparum, Møn. Revisor
John Jensen, Vordingborg
og revisorsuppleant Jette Å.
Jensen, Stokkemark.
DF-Faxe.
Ved generalforsamlingen i
DF-Faxe Lokalforening blev
denne bestyrelse valgt: Finn
Østergaard (fmd), Bent
Stålberg (nfmd), Jytte

DF-Bov/Tinglev.
Ved den stiftende generalforsamling i DF-Bov/Tinglev
Lokalforening fik den første
bestyrelse denne sammensætning: Christian Petersen
(fmd), Benny Olsen (nfmd),
Bjarne Jørgensen, Jens P.
Jensen og Alfred Schmidt.
Dorrit Bagger-Hansen –
genvalgt som
amtsformand i
Storstrøms Amt.
Nielsen, Emmy Holm
Nielsen og Keld Hein.
Suppleanter blev Maybritt
Østergaard og Pehr Holm
Nielsen. Revisor blev Dorrit
Bagger-Hansen og
suppleant Carl Christian
Ebbesen.
DF-Møn-LangebækVordingborg.
Ved generalforsamlingen i
DF-Møn-LangebækVordingborg Lokalforening
fik bestyrelsen denne
sammensætning: Dorrit
Bagger-Hansen (fmd), Knud
Petersen (nfmd), Kirsten
Lindsten (kass), Ernst
Sparum, John Jensen og
Britta Mortensen. Revisor
blev Alice Jensen.
DF-Lolland.
Ved den stiftende generalforsamling i DF-Lolland
Lokalforening blev den
første bestyrelse sammensat
således: Kjeld Andreasen,
Randholm, 54788063 (fmd),
Flemming Olsen, Bandholm
(nfmd), Jette Åvist Jensen,
Stokkemarke (kass), Palle
Olsen, Bandholm og Anders
Madsen, Nakskov.
Suppleanter blev Ann-Lis
Frank, Nysted og Svend
Frank, Nysted.
SØNDERJYLLANDS AMT

DF-Sønderjyllands Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen i DFSønderjyllands Amt blev
amtsbestyrelsen denne: Jørn
Larsen, Tinglev (amtsfmd),
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DF-HaderslevChristiansfeld.
Ved generalforsamlingen i
DF-HaderslevChristiansfeld Lokalforening
valgtes denne bestyrelse:
Birgit Brandt, Haderslev
(fmd), Holger Lauritzen,
Hoptrup (nfmd), Aksel
Kehlet, Haderslev, Hanne
Møller, Christiansfeld og
Svend Aage Jepsen,
Haderslev.

VEJLE AMT
DF-Vejle Amt.
Ved amtsgeneralforsamlingen i DF-Vejle Amt blev
bestyrelsen således sammensat: Dora Rossen, Sdr.
Stenderup (amtsfmd), Hans
Kristian Skibby, Tørring
(nfmd), Carl Olaf Olsen,
Horsens (kass), Kaj Jensen,
Fredericia, Kaare
Graversen, Nørre Snede,
Karl Vinther Jensen,
Horsens, Mogens Poulsen,
Stouby, Hanne Mikkelsen,
Kolding og Torkild
Christensen, Vejle.
DF-Egtved.
Generalforsamlingen i DFEgtved Lokalforening valgte
denne bestyrelse: Aksel
Hamer Hansen (fmd), Peter
Jochumsen (nfmd), Gerda
Hedegaard Jensen (sekr),
Holger Gorm Petersen
(kass) og Henrik Skov.
Suppleant blev Lis
Jochumsen, mens Jørgen
Rytter blev revisor.
DF-Give.
Ved generalforsamlingen i
DF-Give Lokalforening
valges følgende bestyrelse:
Kristian Thulesen Dahl
(fmd), Karl Erik Lund
(nfmd), Poul Erik Nielsen

(kass), Leif Hansen og
Carsten Svendsen. Som suppleanter valgtes Folmer
Kristensen og Selma
Sørensen.

Dora
Rossen –
genvalgt
som
amtsformand i
Vejle Amt.

DF-Kolding.
Ved generalforsamlingen i
DF-Kolding Lokalforening
blev denne bestyrelse valgt:
Bjarne Juel Møller (fmd),
Ib Ude Frantzen (nfmd),
Sven Erik Priebe (kass),
Leif Wittorff (sekr), Jørn
Dohrmann, Annemi
Fuglsang-Schmidt og Ove
Fuglsang-Schmidt. Suppleant blev Hanne Mikkelsen.
DF-Tørring/Uldum.
Generalforsamlingen i DFTørring/Uldum valgte denne
bestyrelse: Anja Poulsen
(fmd), Hans Kristian Skibby
(nfmd&kass), Inger
Andersen og Jørgen B.
Jørgensen.

Ida Stabell
Amtsformand
DF-Vestsjællands Amt.
Amtsgeneralforsamlingen
gav valg til denne
bestyrelse: Ida Stabell
(amtsfmd), Fritz Neumann
(nfmd), Annette Rørdam
Andersen, René Aggerholm,
Ernst Jensen, Stefan Reiter,
Bent Carndal, Vagn
Laurfeldt og Arne Thomsen.
Suppleanter blev Annette
Jørgensen og Sonja Poulsen
Nielsen. Revisor blev Poul
Nødgaard
DF-Bjergsted.
Ved generalforsamlingen i
DF-Bjergsted Lokalforening
fik bestyrelsen denne sammensætning: Ida Stabell
(fmd), Annette R. Andersen

DF-Stenløse.
Ved generalforsamlingen i
DF-Stenløse Lokalforening
blev denne bestyrelse valgt:
Jette Jespersen (fmd), Kenn
Petersen (nfmd), Ingelise
Møller, Flemming Evertsen
og Kirsten Hansen.
Suppleanter blev Jørgen
Jespersen og Egil Møller,
mens Rikke Møller blev
revisor og Jeppe Møller
revisorsuppleant.
DF-Karup.

VIBORG AMT
Generalforsamlingen i DFKarup Lokalforening valgte
denne bestyrelse: Arne
Kirkelund (fmd), Jørn
Termansen (nfmd), Lis
Flink, Ruth Frandsen og
Godtfred Meldgaard.
DF-Hinnerup-Hammel-

VESTSJÆLLANDS AMT

Dødsfald
Fredag den 28. maj døde
Ejgil Jensen efter længere
tids sygdom. Ejgil blev 73
år. Han gjorde en stor indsats for at samle underskrifter, således at Dansk
Folkeparti kunne blive en
realitet. Han har deltaget
aktivt i at få samlet medlemmer og været med til at
starte flere lokalforeninger i
amtet. Herudover har han
været en uvurderlig støtte
for sin samlever, Sonja
Poulsen Nielsen, som han
har bakket op og støttet i
hendes gøren og laden for
DF. Vi kommer til at savne
Ejgils stille og behagelige
væsen i vores amt.

Vinnie Petersen, mens
revisorer blev Fritz
Neumann og Ida Stabell.

ÅRHUS AMT

(nfmd), Søren Jacobsen,
Mogens Grønbæk og Alex V.
Andersen. Suppleant blev
Poul Jensen.

(fmd), Bernt Jørgensen
(nfmd), Henrik Brodersen,
Vagn Laurfelt og Kirsten
Laurfelt. Suppleant blev

DF-Hvidebæk.
Generalforsamlingen i DFHvidebæk Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Sonja Poulsen Nielsen
(fmd), Claus Høgh (nfmd),
Jørgen Lynge Jensen, Ibeth
Jensen og Bent Nelausen.
Suppleanter blev Keld B.
Hansen og Betina Jensen,
mens revisorer blev Ida
Stabell og Jack Malmgreen.

Jørn Larsen – ny
amtsformand i
Sønderjyllands Amt.

DF-Ringsted.
Generalforsamlingen i DFRingsted Lokalforening
valgte denne bestyrelse:
Carsten Petersen (fmd),
Aksel Hansen (nfmd),
Annette Jørgensen, Hans
Voller, Ib Krog og Stefan
Reiter. Suppleanter blev
Hans Jørgen Dronninggaard
og Poul Kry Poulsen, mens
revisorer blev Poul
Nødgaard og Ernst Jensen.

Galten.
Ved generalforsamlingen i
DF-Hinnerup-HammelGalten Lokalforening blev
denne bestyrelse valgt:
Hugo Rasmussen (fmd),
Niels-Jørgen Jørgensen
(kass), Solveig Hammer,
Kim Møller og Elsebeth
Rasmussen. Suppleant blev
Keld Mathiasen og revisor
Søren Lind Jensen.
DF-Randers.
Ved generalforsamlingen i
DF-Randers Lokalforening
blev denne bestyrelse valgt:
Niels-Christian Herholdt
Braad (fmd), Jess Balle
(nfmd), Jette Larsson, Leif
Bargmann og Jan
Ladefoged Andersen.
Suppleanter blev Anne
Katrine Jensen og Frank
Enemark, mens revisorer
blev Mette Therkildsen og
Jan Ladefoged Andersen.
DF-Æbeltoft-MidtdjursRougsø.
Ved generalforsamlingen i
DF-Æbeltoft-MidtdjursRougsø Lokalforening blev
følgende bestyrelse valgt:
Per Dalgaard, Ryomgård
(fmd & sekr), Palle Hansen,
Æbeltoft (nfmd), Jørn J.G.
Jensen, Æbeltoft (kass),
Bodil Pedersen, Æbeltoft og
Niels C. Andersen, Øer,
Æbeltoft. Suppleant blev
Rita Westergaard. Revisor
blev Søren Lind Jensen.

DF-Skælskør.
Generalforsamlingen i DFSkælskør valgte denne
bestyrelse: Tenna Aarfelt
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Kun 30, men en garvet politiker
Formanden for Dansk Folkepartis folketingsgruppe,
Kristian Thulesen Dahl fylder fredag den 30. juli 30 år,
men på trods af sin unge
alder er han en garvet politiker, der er respekteret
langt ud over sit eget parti.
Kristian Thulesen Dahl
blev medlem af Folketinget i
1994, og var året efter en af
stifterne af Dansk Folkeparti. For DF blev han genvalgt
til Folketinget i Fyens Amt
sidste år med et stort stemmetal. Ved det seneste kommunalvalg blev han også
medlem af byrådet i Give
kommune. Den snart 30-årige fødselar er født i Bræd
strup og blev i 1995 cand.
merc. jur fra Aalborg Universitet. Både før og efter sin
eksamen har der stået politik på dagsordenen. I Folketinget er han Dansk Folkepartis ordfører på finansområdet og i EU-politikken.
Der er tale om to meget væsentlige og omfattende ordførerskaber, der kræver, at
man sætter sig 100 procent
ind i tingene. Når det drejer
sig om EU-politikken regnes
Kristian Thulesen Dahl for
en af de mest vidende på
området i Folketinget.
På trods af sit store politiske engagement er Kristian Thulesen Dahl bestemt
i stand til at koble af. I private sammenhænge, men
også ved Dansk Folkepartis
møder, sætter han sig gerne
til klaveret, og så bliver der
trykket på tangenterne i
både dur og mol. Kristian
Thulesen Dahl bor i Tinnet
ved Vonge, hvor Gudenåen

har sit udspring.
Her finder man noget af
Danmarks skønneste natur,
og det benytter gruppeformanden sig naturligvis også af.

Det bliver til mange ture
med hunden Simba, der er
en sort labrador, hvor der
både kobles af, men hvor der
også er mulighed for at

Kristian Thulesen Dahl – 30
år den 30. juli
tænke strategi og nye tiltag.

Under 30? – så ind i DFU
Dansk Folkepartis Ungdom er efterhånden blevet
en ganske stor organisation; men vi vil gerne være
endnu større. Vi ved, at
der i Dansk Folkepartis
medlemsskare befinder sig
en stor gruppe af unge
mennesker under 30, som
vi også gerne vil have
glæde af i DFU-regi.
Så hvis du sidder derude
og i forvejen er medlem af

DF, men ikke af DFU, så vil
vi meget indtrængende
opfordre dig til at blive
medlem. Jo flere medlemmer vi er i ungdomsorganisationen, jo større en del
af de såkaldte tipsmiddelpenge får vi, og hvad der
er næsten lige så godt, jo
mindre får Rebel, Rød Ungdom og lignende grupper.
Medlemskab koster kun
20 kr. pr. år, hvilket giver
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adgang til en række festlige arrangementer og så
får du tilmed også vores
medlemsblad "Dansk-Toppen" ind ad brevsprækken
fem gange om året.
Henvendelse til DF-sekretariatet på Christiansborg,
33375199. Spørg efter
Kenneth Lambrecht
p.b.v.
Kenneth Kristensen
Landsformand

Kenneth Kristensen,
landsformand for DFU,
opfordrer til at alle
DF'ere under 30 melder
sig ind i DFU – det koster
kun 20 kroner om året.

Tillykke med valget!
ORGANISATION
Fra
landsorganisationen skal der lyde et
stort tillykke til Mogens
Camre med valget til
Europa-Parlamentet.
77.104 personlige stemmer til Mogens Camre og
114.865 stemmer på liste
O er et virkelig flot resultat. En stor tak også til de
øvrige 19 kandidater for
jeres gode indsats i valgkampen. Uden jeres indsats var vi ikke nået så
langt.
Også tak til alle andre
partimedlemmer, der deltog aktivt i valgkampen.
Nu gælder det om i de
næste fem år at få markeret nogle gode danske
synspunkter i Europa-Parlamentet, så man kan se,
at ikke alle danske partier
er med på integrations-toget, der med fuld fart vil
ensrette hele Europa.
Hovedbestyrelsen er nu i
fuld gang med at planlægge Årsmøde 1999, der også
i år forløber over en hel
weekend, nemlig lørdag og
søndag den 2. og 3. oktober
1999. Det er nu fjerde år i
træk, at vi afholder årsmødet i Vissenbjerg på Fyn,
men i år 2000 holder vi
årsmøde i Vejle.

Partiets ansigt
Det er vigtigt, at alle
deltagere betragter årsmødet som partiets ansigt udadtil, idet pressedækningen altid er god. Derfor er
det også vigtigt, at man
tænker sig godt om, inden
man udtaler sig fra årsmødets talerstol, så vi får gode, seriøse og sobre indlæg.
Årsmødet skal også have
et stærkt politisk indhold
ved at folketingsgruppen
fremlægger partiets holdninger på en række områder. På årsmødet vælges
partiformand og hovedbestyrelsesmedlemmer.
Et
godt indslag er årsmødets
gæstetaler, der er på søndag formiddag.
På mødet får vi også
sædvanligvis en hilsen fra
DFU, som DF har et godt
og tæt samarbejde med.

Her kan du bo
ved årsmødet
Motel Brasil,
Blommenslyst
- tlf: 65-967012
afst. til årsmøde: 4 km
fra 450 - 740 kr.
(10% rabat til DF´ere)
Gelsted Kro & Hotel,
Gelsted
- tlf: 64-491068
afst. til årsmøde: 10 km
fra 230 - 440 kr.
Campingpladsen,
Blommenslyst
- tlf: 65-967641
afst. til årsmøde: 5 km
hytter m. varme
fra 185 – 285 kr.
eller campingvogn/telt
m. varme
Aarup Hotel
Aarup
- tlf: 64-431013
afst. til årsmøde: 7 km
fra 250 - 440 kr.
Aarup Vandrerhjem
Aarup
- tlf: 64-431328
afst. til årsmøde: 7 km
fra 78 - 156 kr
vrls: 156 kr. ved to personer
Fjeldsted Skovkro
Ejby
- tlf: 64-881660
afst. til årsmøde: 8 km
fra 435 - 520 kr.
Motel Næsbylund Kro
Odense N.
- tlf: 66-180039
afst. til årsmøde: 15 km
fra 495 - 680 kr.

Men et årsmøde skal også beriges med et par festlige indslag, der kan ryste
DF'erne godt sammen.
Derfor bliver der festmiddag lørdag aften med efterfølgende dans til det kendte og populære orkester,
"Montana-Band". Selve årsmødet starter med en festlig faneindmarch, anført af
Odense Pigegarde, så man
skal huske at tilmelde
faner. Tilmelding skal ske
til sekretariatet senest den
17. september. Også i år
bliver der årsmødelotteri
med fine præmier. Vil du
forære en eller flere
gevinster, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Der bliver også en stand, hvorfra vi sælger eller bortgiver reklameartikler.
Allerede nu kan det konstateres, at de igangsatte
tre kurser bliver en succes.
Mange har allerede været

på kursus, og endnu flere
skal på kursus i løbet af
1999. Se andetsteds i bladet mere om kurserne.
Selvom der naturligvis
nu skal være plads til ferie, så vil jeg alligevel opfordre alle lokalforeninger
til at afsætte nogle lørdag
formiddage her i sommerens løb, hvor man tager
opstilling på det lokale
torv eller det lokale marked og uddeler foldere om
Dansk Folkeparti.
Husk at det lokale
byrådsmedlem og det lokale folketingsmedlem –
eller folketingskandidat skal med. Tak til alle
partiets medlemmer for
indsatsen i det første halvår af 1999 – og fortsat god
sommer til jer og jeres familier.
Af Poul Lindholm
Nielsen
Org. næstformand i DF
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Odense Plaza Hotel
Odense C.
- tlf: 66-117745
afst. til årsmøde: 15 km
fra 850 1.250 kr.
SAS Radisson
HC Andersen Hotel
Odense C.
- tlf: 66-147800
afst. til årsmøde: 15 km
fra 1.055 – 1.255 kr.
Scandic Hotel
Odense SV
- tlf: 66-176666
afst. til årsmøde: 15 km
fra 660 910 kr.
City Hotel Odense
Odense C
- tlf: 66-121433
afst. til årsmøde: 15 km
fra 625 - 795 kr.
Grand Hotel
Odense C
- tlf: 66-117171
afst. til årsmøde: 15 km
fra 625 - 1.200 kr.
Best Western
Hotel Knudsens Gaard
Hunderupgade 2
5230 Odense M
Tlf. 63 11 43 11
Pris: 725 - 825 kr.

DF-KALENDER
11/08-12/8.
DF-Folketingsgruppen: Sommergruppemøde.
14/08, lørdag, 10.00.
DF-Nordjyllands Amt. Sommerfest ved
Vejgaard Bibliotek. Tilmelding kan ske til
Sten Jørgensen på tlf. 98434889 og Karsten
Holt Larsen på tlf. 22147686.
22/08, søndag, 09.00.
DF-Hovedstadens sommerudflugt til
Nordsjælland. Indbydelse direkte til
medlemmerne.
02/09, torsdag, 19.30
DF-Vejle Amt Opstillingsmøde til Folketinget
og medlemsmøde på Jerlev kro, Jerlev
04/09, lørdag, 10.00.
DF-Hovedstaden i Landstingssalen på
Christiansborg. Opstillingsmøde til
folketingsvalget i de tre københavnske
storkredse.
20/09, 19.00.
DF-Hovedstaden. Kursus, "DF's politik" på
Christiansborg. Kursusledere: Søren Espersen
og Peter Skaarup. Deltagere:
Folketingskandidater i de københavnske
storkredse. Indbydelse direkte til
kandidaterne.
21/09.
DF-Folketingsgruppen: Sommergruppemøde
27/9 og 28/9 – begge dage 18.30.
DF-Hovedstaden. Retorikkursus for
folketingskandidaterne i de københavnske
storkredse. Indbydelse direkte til
kandidaterne.
22/09, onsdag, 19.30
DF-Vejle Amt. Møde om forsvarspolitik og
landbrugspolitik v/ MF Peter Skaarup og MF
Christian H. Hansen på Jerlev kro.
02.-03./10, lørdag-søndag. Dansk
Folkepartis 4. årsmøde i Vissenbjerg-Hallerne
på Fyn.
13/10, 19.00.
DF-Hovedstaden: Medlemsmøde på
Københavns Rådhus med rundvisning og
politisk debat, ledet af MB'erne.
23/10, lørdag, 9.30-18.00
DF-Vejle Amt Kursus i mundtlig
kommunikation. Sted nærmere.
09/11, 19.00.
DF-Hovedstaden: Medlemsmøde på
Christiansborg med rundvisning og EUorientering. Indleder: Kristian Thulesen Dahl.
04/12, 13.00.
DF-Hovedstadens Julefrokost.
År 2000.
DF's 5. årsmøde afholdes i weekenden 7.-8./10
2000 i Vejle.
Bemærk, at Dansk Folkeblad udsendes
personligt til samtlige medlemmer af DF.
Enkelte husstande kan således modtage
to-tre blade - brug disse i medlemshvervningen.

Lille Camilla i forgrunden blev
alles øjesten, da hun sammen med
sine meddansere fra Sønderborg
Amts Folkedansere gav opvisning
på Dybbøl for 850 mennesker, som
fejrede
Grundlovens
150-års
fødselsdag. De to småfolk bag hende, Sara og Carsten, er lidt mere
øvede, og imponerede med deres
sikkerhed i de svære trin. Sønderborg Amts Folkedansere under

ledelse af Kirsten Clausen mødte
frem til Dansk Folkepartis folkefest med fire kvadriller, bestående
af 24 voksendansere og 10 børnedansere.
Dansk Folkepartis grundlovsfest
blev, bortset fra det officielle Danmarks fejring på Christiansborg,
den bedst besøgte af samtlige,
knapt 500 grundlovsarrangementer landet over.

