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Siden sidst
Siden sidst er vi kommet ind i en meget
blæsende og meget regnfuld februar – noget der
godt kan være lidt i modstrid med ”Det gode
liv” som er titlen på første indlæg i
nyhedsbrevet her. Indlægget er inspireret af
Mette Juhl, der fortalte om sit arbejde i byrådet
ved det seneste bestyrelsesmøde.
Videre i nyhedsbrevet er der indkaldelse og
dagsorden til den forestående generalforsamling
19. marts og til Socialdemokratiet Region
Midtjyllands repræsentantskabsmøde 25. april.
Og så er vi fremme ved 1. maj, som vi i år
afholder i Tørring, nærmere bestemt på Café
Gudar ved Tørring Camping midt i byen.
I sidste nummer af Nyhedsbrevet blev omtalt en
medlemstur til Christiansborg. Den er nu
programsat til 16. maj – læs mere på side 3 om
detaljer og tilmeldingsfrist. Og så er der kort
omtale af to nyhedsbreve fra EU-parlamentet.
De medsendes særskilt til medlemmerne.
Endvidere lidt nyt fra bestyrelsen – herunder
omtale af et kommende møde med DSU onsdag
d. 4. marts, hvortil også interesserede
medlemmer inviteres. Til slut omtale af 8.
Marts Foreningens sammenkomst på Ølholm
skole for at fejre Kvindernes Internationale
Kampdag samt orientering om ”Ny Alsang” i
Hedensted Kirke 5. maj.
Inga Sørensen

Mette Juhl fotograferet på bestyrelsesmødet.
”Udvalget for Tværgående Politik” lyder lidt
kedeligt, men når man hører Mette Juhl berette
fra netop dette udvalg, er det alt andet end
kedeligt at høre på. På bestyrelsesmødet torsdag
d. 13. februar var det hendes tur til at fortælle
om sit byrådsarbejde. Ved den lejlighed blev vi
meget klogere på hvilke visioner og ideer, der
diskuteres i det tværgående udvalg, som er
nedsat med baggrund i §17 stk, 2 i Lov om
kommunernes Styrelse. Intentionen for
udvalgets arbejde er meget kort at afdække nye
muligheder for kommunens udvikling i
samarbejde med borgere og virksomheder.
Udvalgets mandat, virke og rammer er
beskrevet i et 3 sider langt notat fra april 2018,
der i sin helhed kan ses via linket her .
Mette fortalte begejstret om hvordan der i 2019
var arbejdet meget med sundhedspolitik og Det
gode liv i samarbejde Borgerbanken.
Borgerbanken er en "bank", hvor man som
engageret borger kan oprette sig og ”spille
med”, når der arbejdes med emner inden for ens
personlige interesseområde. Der kan læses
meget mere om Det gode liv og Borgerbanken
på kommunens hjemmeside via linket her.
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9.

Mettes var meget positiv, glad og engageret
overfor sit arbejdet i det tværgående udvalg. For
bestyrelsen var det spændende at høre ”fra
hestens egen mund” hvad der i praksis sker i
udvalget og om visionerne for udvikling af det
gode liv i kommunen.
Inga Sørensen

Generalforsamling 19. marts
Indkaldelse til ordinær
generalforsamling 2020
Torsdag den 19. marts kl. 19.00
i Ørum-Daugaard Multicenter
Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård

Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
senest den 11. marts 2020

Valg af kasserer for 2 år. Erik Christensen er
på valg, men modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Lasse Kilde Andersen.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Inga Sørensen, Bent Alminde og Stig
Caspersen er på valg. Alle modtager
genvalg.
11. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Nuværende suppleanter er Ole Nielsen og
Mihai Barbus. Begge modtager genvalg.
12. Valg af revisor for 2 år.
Kurt Lundsgård er på valg, Kurt modtager
genvalg
13. Valg af folketingskandidat.
Daniel Toft Jakobsen er kandidat. Daniel
modtager genvalg
14. Valg af delegerede.
Bestyrelsen foreslår, at valg af delegerede
overdrages til bestyrelsen.
15. Eventuelt

Dagsorden til generalforsamling
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter
Sigtenbjerggård.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg.
5. Kassereren fremlægger regnskabet.
6 a) Fastsættelse af kontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslår partiets vejledende
kontingentsats samt opkrævning af
kontingent én gang årligt.
6 b) Fastsættelse af partiskat fra 1. april
2020. Bestyrelsen foreslår uændret
partiskat 4%.
7.

Byrådsgruppens beretning.

8.

Indkomne forslag

Repræsentantskabsmøde 25. april
Socialdemokratiet i Region Midtjylland
indkalder til repræsentantskabsmøde på
Hald Ege Efterskole
lørdag d. 25. april kl. 10
Der er kaffe/te og rundstykker fra kl. 9.30
Mogens Jensen, minister og partiets
næstformand, kommer og afholder den
landspolitiske orientering. Niels Fuglsang
orienterer fra EU-parlamentet. Se mere
om mødet i bilaget, der udsendes sammen
med nyhedsbrevet her.
Alle medlemmer er velkomne til mødet.
Tilmelding skal ske gennem bestyrelsen og
koordineres af Inga - ring tlf. 40327742,
hvis du er interesseret i at deltage.
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Nyhedsbrev nr. 1 2020

1. maj fejres i Tørring
I 2018 fejrede vi 1. maj i Hedensted, i 2019
skete det i Juelsminde og nu i 2020 er det den
tredje af kommunens centerbyer, der står for tur,
nemlig Tørring.
Gudenåen løber lige igennem Tørring – og før i
tiden var der tale om to adskilte byer, som det
ses på det gamle kort herunder.

Hvilke af de 6 retter, vi skal satse på til
aftensmad, kan DU være med til at bestemme,
hvis du giver besked inden vi udsender næste
nyhedsbrev. Det er planlagt til starten af april,
og her vil der være et detaljeret 1. maj program.

Tur til Christiansborg 16. maj
Medlemsturen, hvor vi skal over at se
malerierne i Socialdemokratiets gruppeværelse,
har nu fået endelig dato til lørdag d. 16. maj.
Bent Alminde har komponeret følgende
program for turen:
07.30 Afgang med turistbus fra Præstegårdsvej 2,
Hedensted. Der serveres kaffe og rundstykker
undervejs.
10.45 Ankomst til Christiansborg. Sikkerhedstjek ved
indgangen (Prins Jørgens Gård)

Den gennemgående vej hedder Ågade, og lige
hvor Ågade krydser Gudenåen ligger i dag
Tørring Camping med spisestedet cafe Gudar.
Det er her vi skal fejre 1. maj med taler, sange
og lytte til musik fra Martin Jønsson og Co.
I 2020 falder 1. maj på en fredag. Vi starter kl.
16, og slutte af med fælles aftensmad på Cafe
Gudar, for de, der har tilmeldt sig dette. Betina
fra Cafe Gudar har givet os følgende forslag til
en pris af 95 kr. pr. kuvert, hvis vi bestiller
samlet:
1. Dansk bøf med kartofler, bløde løg og brunsauce.
2. Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og rødbeder
på 2 måder
3. Glaseret skinke med flødekartofler, 2 lækre salater og
flutes med hvidløgssmør
4. Flæskesteg med kartofler, rødkål på to måder og brun
sauce
5. Gudars KÆMPE tartelet med høns i asparges
6. Grillbuffet med to slags kød, 1 pølse, salat,
kartoffelsalat, flutes med hvidløgssmør.

11.00 Socialdemokratiets gruppeværelse. Historiker
Martin E. O. Grunz fortæller om udvælgelsen af
de historiske nedslag, der blev til ”Folkets Tid,
Socialdemokratiet og Danmark”. Der fortælles
også om samarbejdet med kunstneren Jacob
Brostrup, der malede de 7 meget store billeder,
der nu hænger i gruppeværelset.
De syv socialdemokratiske begreber:
frihedsrettigheder, parlamentarisme,
pragmatik, vestintegration, velfærdsstat,
solidaritet og ansvar. Martin E. O. Grunz skriver,
at de syv begreber på malerierne er knyttet til
et tidsrum og en begivenhed. Samlet skaber de
værket ”Folkets Tid”, som er tænkt som en
demokratisk dialog med beskueren om dansk
politik.
12.00 Vi kigger på de 7 store billeder - individuelt eller
sammen med kunsthistoriker Mia Toft Jacobsen
12.30 Aktuel landspolitisk orientering ved Hedensted
og Favrskovkredsens folketingsmedlem, Daniel
Toft Jacobsen. Hvis muligt, vil Daniel blive
suppleret med et medlem fra partiets ledelse.
13.00 Sandwich og evt. kort rundvisning.
13.30 København på egen hånd. Vi foreslår:
Christiansborg med repræsentationslokalerne,
festkøkkenet, de kongelige stalde og
slotskirken. (program fortsættes næste side)
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Se åbningstider og entrepriser på
https://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-oghaver/christiansborg-slot.html.
I nærheden af Christiansborg findes Dansk
Arkitektur Center, hvilket også er et besøg
værd. Se mere på https://dac.dk/.
16.00

Bussen afgår fra Kongens Nytorv.

19.15

Ca. hjemkomsttid Hedensted

Turen til København køres i turistbus med
toilet, og der holdes en pause på ud – og
hjemtur. Turen er for socialdemokrater,
venner og familie – og alle interesserede,
hvis der er plads i bussen.
Prisen for transport, kaffe/rundstykker,
sandwich og vand er 375 kr. pr. person.
For at dette beløb kan dække udgifterne SKAL
vi være 30 betalende personer i bussen.
Tilmelding senest 15. april til

interesseret i at være med på cykeltur og/eller
aftensmad, så henvend dig til Carsten Linding,
der har mail cj@via.dk og tlf. nr. 40599476.

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra DSU
Horsens ved Miran Omri, som bor i Hornsyld
og er medlem hos os i Hedensted kredsen.
På DSU’s generalforsamling i Horsens talte de
om, at de gerne vil tættere på Socialdemokratiet
i Hedensted, da nogle af dem teknisk set også
tilhører Hedensted.
Den opfordring tager vi med kyshånd imod i
bestyrelsen, og der er derfor aftalt følgende
Møde med DSU
Onsdag d. 4. marts kl. 19

i 3 F’s kælder
Præstegaardsvej 2 i Hedensted.
Alle medlemmer er velkomne

Socialdemokraterne i Favrskov kredsen er også
inviteret – men vi har ikke hørt fra dem endnu.
Tilmeld dig gerne før endelig deadline 15. april,
så vi kan danne os et overblik over, hvor mange
fra Hedensted kredsen, der deltager.

Aktive EU-parlamentarikere
Medlemmer af EU-parlamentet Niels Fuglsang
og Christel Schaldemose har hver sendt et
nyhedsbrev nr. 2 til videreformidling. Niels
fortæller og viser foto på 11 sider fra de mange
møder og aktiviteter han deltager i – Christels
nyhedsbrev er mere kortfattet og fylder kun 1
side denne gang. Begge nyhedsbreve sendes
som særskilte bilag til nyhedsbrevet her.
På side 9-10 i Niels Fuglsangs brev er der en
plan for hans sommer cykeltur rundt i Region
Midt. Han kommer til Hedenstedkredsen den
31. juli og spiser aftensmad. Hvis du er

Ikke alle i bestyrelsen har kalenderen fri denne
aften – men det håber vi nogle af medlemmerne
har, og at de har lyst til at komme og diskutere
med de unge, om hvilke emner, der optager
dem, og hvordan vi i rent praktisk tilrettelægger
samarbejdet.
Det er i hvert fald positivt, at DSU’erne ikke
bare siger OK boomer. Jeg har lige læst at dette
udsagn betyder: Du er blevet for gammel til at
forstå det her, og jeg gider ikke diskutere med
dig. Det hører med til definitionen, at en
”boomer” er en person fra den store babyboom
generation født i årene 1945 til 1964. Ifølge
vores medlemsundersøgelse fra i efteråret kan
en stor del af vores medlemmer netop
karakteriseres som ”boomers”!
Noget af det vi bestyrelsen også har arbejdet
med er vores digitale kommunikation. Som I
måske har set ud fra referaterne fra
bestyrelsesmøderne, så koncentrer vi os om, at
der kun skal være en (og kun en) hjemmeside
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www.sochedensted.dk samt en (og kun en)
Facebook Gruppe
www.facebook.com/SocHedensted.dk

vort folketingsmedlem Daniel Toft Jacobsen
medvirker sammen med musiker Ester Brohus
og sognepræst Morten Seindal Krabbe,

Det kunne meget vel være, at vi den 4. marts
under mødet med DSU netop kommer til at
diskutere digitale platforme, og hvordan vi skal
bruge dem. I øvrigt har Miran lovet, at der til
vores generalforsamling 19. marts også vil
komme et hold DSU-ere. Vi ser frem til
samarbejdet.

De tre vælger hver 2 sange skrevet efter 1945,
som de forbinder med fred/frihed. De skal kort
kommentere deres valg ved et indlæg.

8. Marts sammenkomst i Ølholm

Hedensted kirkekor medvirker, og der udleveres
sangblade til deltagerne. Arrangementet starter
kl. 17.30 – nærmere info når tiden nærmer sig.

For to år siden tog det socialdemokratiske
kulturudvalg med Vera Schmidt i spidsen
initiativ til at fejre kvindernes internationale
kampdag 8. marts. Stedet var Ølholm skole, og
det var det også i 2019. Nu i 2020 er der
kommet en tværpolitisk forening ud af det, og
denne gang er det så 8. Marts Foreningen, der
står for arrangementet.
Helt for nylig har foreningen fået etableret egen
hjemmeside www.8-03-frihed.dk – og her kan
man fra topmenuen ”Det sker” se hele
programmet for dagen, der starter kl. 11 og
fortsætter til kl. 16.

De nye sange om fred og frihed suppleres med
tekster og lyrik læst op af Thomas Ry
Andersen, der er ledende bibliotekar i
Hedensted Kommune.

Hvad gør man når der i Nyhedsbrevet er noget
spalteplads til overs før bagsiden? Man viser en
af de plakater, der er kommet ud af det
tværfaglige politiske udvalgs arbejde – jf.
omtalen i starten af nyhedsbrevet.

Foreningen har fået en officiel
indsamlingstilladelse og i skrivende stund
afventes eget nummer til MobilePay.
Spørgsmål angående foreningen og
sammenkomsten 8. marts kan stiles til
foreningens formand Inga Sørensen.

Ny Alsang 5. maj
Arbejdersangkorene var en naturlig drivkraft i
mange ALSANGs-stævner under krigen – og i
år kan vi fejre 75 året for befrielsen. Det bliver
markeret ved flere Ny Alsang stævner rundt
omkring i landet. Således også i vores kreds,
hvor formand Lone Dybdal er blevet kontaktet
af sognepræst Morten Seindal Krabbe, der
håber at Socialdemokratiet vil støtte op om de
lokale arrangementer.
Her skal omtales et arrangement tirsdag d. 5.
maj, der foregår på Hedensted bibliotek, hvor
Side 5
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Rød Kalender version 20-02-2019
Februar

Marts

April

L1
S1
S2
M2
M3
Ti 3
T4
O4
O5
To 5 Møde med DSU
T6
F6
F7
L7
L8
S 8 Kvindekampdag
S9
M9
M 10
T 10
Ti 11
On 11
O 12
T 12 Bestyrelsesmøde
To 13 Bestyrelsesmøde F 13

O1
To 2
F3
L4
S 5
M6
Ti 7
On 8
To 9
F 10
L 11
S 12
M 13

F 14
L 14
L 15
S 15
S 16
M 16
M 17
T 17
Ti 18
O 18
O 19
T 19 Generalforsamling
To 20
F 20
F 21
L 21
L 22
S 22
S 23
M 23
M 24
T 24
Ti 25
O 25 Byrådsmøde
On 26 Byrådsmøde
T 26
To 27 Pernille Rosenkr. F 27
F 28
L 28
L 29
S 29
*Pernille Rosenkranz-Theil M 30
I Aarhus – AOF tilbud
T 31

Ti 14
O 15
To 16 Bestyrelsesmøde
F 17
L 18
S 19
M 20
Ti 21
O 22
To 23
F 24
L 25 Repræsentantskabsmøde
S 26
M 27
Ti 28
O 29 Byrådsmøde
To 30

Palmesøndag

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

Maj
F1
L2
S3
M4
T5
O6
T7
F8
L9
S 10
M 11
T 12
O 13
T 14
F 15
L 16
S 17
M 18
T 19
O 20
T 21
F 22
L 23
S 24
M 25
T 26
O 27
T 28
F 29
L 30
S 31

1. maj Tørring

Ny Alsang

Bededag

Bestyrelsesmøde

Tur Christiansborg

Kr. Himmelfartsdag

Byrådsmøde

Pinsedag

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i første halvdel af april måned 2020.
Indlæg fra medlemmer modtages gerne.
Send indlæg til ingas@profibermail.dk – eller ring om det til tlf. 40327742 el. 75684245
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