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Siden sidst  
Siden sidst er vi helt uventet trådt ind i en 
periode, der sikkert fremover vil blive husket 
som ”Corona-tiden”. En tid, hvor hele Danmark 
– og resten af verden med – oplever at ”plejer er 
død”, fordi vi nu skal tage hensyn til en 
smittefare, som vi ikke tidligere har kendt til. 
Det er også en tid, hvor man som 
socialdemokrat bliver meget glad og stolt over 
Mette Frederiksens handlekraft og lederevner – 
noget som påskønnes i brede kredse – også af 
dem, der normalt ikke stemmer rødt.   
 
Første artikel i Nyhedsbrevet fortæller lidt om 
noget vi ikke er herre over – og selvom det ikke 
handler om Corona, viser fotoet måske meget 
godt situationen. De lige rækker af grønne 
planter, der pludselig afbrydes af en skrænt, kan 
nemlig godt sammenlignes med vore kalendere, 
der med et blev helt tom for aftaler om møder 
og generalforsamlinger og påskefrokoster mv.  
 
Nyhedsbrevet her rummer en del officielle 
aflysninger af diverse arrangementer – men der 
er også lidt nyt fra bestyrelsen, der på et digitalt 
møde konfirmerede et forslag om fremover at 
afprøve delvis åbne bestyrelsesmøder sammen 
med interesserede medlemmer. Læs Bent 
Almindes indlæg herom på side 2.  
 
1. maj omtales også – omend den planlagte 
sammenkomst i Tørring er aflyst, så bliver vi 
ikke snydt for et par lokale socialdemokratiske 
talere på dagen. På bagsiden er et indlæg om en 
ny bro over Gudenåen i Tørring by – til 
erstatning for den røde kalender, som ikke er 
aktuel lige nu.  

Inga Sørensen   

Det vi ikke er herre over   
Vi er vant til at kontrollere og planlægge, hvad 
der vil ske – men det kan vi bare ikke altid! Det 
har Corona-tiden meget tydelig lært os. Men i 
naturen er der også mange ting, vi ikke er herre 
over.  
 

 
 
Fotoet her viser f.eks. at landmanden i efteråret 
har sået i lange lige rækker langs klinten, men 
han vil aldrig komme til at høste alt, hvad han 
har sået. For i vinterens storme er dele af klinten 
styrtet ned, så hans lige rækker stopper brat op.  
Fotoet er taget søndag d. 19. april i år ved min 
lokale ynglings-klint, Dykær ved Juelsminde. 
Den gule pind langs rækken er en paraply, der 
er med for at vise målestoksforholdet. For der 
var bestemt ikke udsigt til regnvejr d. 19. april – 
det var en af de mange dage, vi har haft her i 
april med fantastisk solskin fra en meget blå 
himmel.  
 
Klinten ved Dykær er godt 10 meter høj og den 
er gennem årene rykket noget tilbage. Ved at 
sammenligne kystlinjens forløb på kort fra først 
i 1900-tallet ses, at kystlinjen dengang lå ca. 80 
meter længere mod syd. Så i snit rykker kysten 
mellem ½ og 1 meter tilbage hvert år på denne 
strækning. Selvom landmanden må synes det er 
træls, at se sin mark blive mindre, glæder det en 
geolog som undertegnede, at der er friske 
jordlag i klinten, så de kan ses netop i den 
tilstand, naturens processer har efterladt dem.  
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Her ved Dykær er nogle af lagene meget gamle 
– de ældste lag er fra tiden Eocæn. De ses som 
fedt, næsten blåhvidt ler, der er aflejret på 
havbunden for over 30 millioner år siden. 
Endvidere er der spændende lag af sort ler og 
glimmer-finsand samt helt lyst kvartssand med 
spor af gravegange fra datidens sandorm. Disse 
lag er aflejret for omkring 20 millioner år siden 
langs en lagunekyst, som den vi kender fra 
nutidens Vesterhav. Øverst er der 
smeltevandssand og moræneler fra istiden – 
disse lag er aflejret for ”kun” omkring 20.000 år 
siden. Langs stranden kan man se masser af løse 
sten, der er eroderet ud af klinten – de ligger 
pænt vaskede og lige til at samle op og røre ved.  
 
Alt dette har ikke noget med politik at gøre – 
det er kun med i nyhedsbrevet her, fordi dette 
nummer er et helt specielt Corona-nummer, 
hvor man godt må fylde lidt på udover det 
sædvanlige.  

Inga Sørensen 
 

 
Ny åbenhed på bestyrelsesmøder   
I efteråret 2019 blev der afholdt et seminar med 
deltagelse af byrådsgruppe og bestyrelse. 
Formålet var at få opstillet mål og strategi frem 
mod regions – og kommunalvalget i 2021. Til 
brug for arbejdet havde bestyrelsen forinden 
gennemført en medlemsunder-søgelse, der 
skulle kvalificere arbejdet. 
Medlemsundersøgelsen viste bl.a., at der var 
mange, der gerne ville være mere aktive.  
 
Vores fælles mål er at genvinde 
borgmesterposten efter valget i 2021, få et 
medlem valgt ind i Regionsrådet og få genvalgt 
vores medlem til Folketinget. For at det skal 
lykkes, er det vigtig, vi får opstillet gode 
kandidater i hele kommunen. Vi skal gerne have 
kandidater, der dækker alle valgdistrikter. Ud 
over kandidaterne er der brug for mange, der er 
aktive med forskelligartede opgaver. Og der er 
brug for flere, der interesserer sig for politik – 
og der er brug for flere medlemmer. 
 
Bestyrelsen har for at leve op til ovennævnte 
mål besluttet, at dele af bestyrelsesmøderne 
skal være åbne. 
  

Formålet med ændring af formatet for afvikling 
af bestyrelsesmøder er: 
 at give mulighed for mere direkte 

medlemsindflydelse  
 at styrke åbenhed om bestyrelsens arbejde  
 at give medlemmerne mulighed for at 

komme med forslag til 
byrådsmedlemmerne og bestyrelsen 

 at øge interessen for politisk og 
organisatorisk arbejde blandt nuværende og 
kommende medlemmer 

 at øge medlemstilgangen til partiforeningen 
 at kvalificere politikudviklingen 
 at styrke den politiske samtale i kommunen 

generelt 
 
Bestyrelsen har endvidere besluttet: 
Forretningsudvalget udarbejder dagsorden og 
beslutter hvilke punkter, der er åbne, og hvilke 
der er lukkede. Dagsordenen udsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne og offentliggøres på 
hjemmesiden www.SocHedensted.dk  under 
menupunktet ”Bestyrelsen”. Her vil referater 
også blive lagt op. 
 
Medlemmerne kan frit møde op til 
bestyrelsesmøderne uden forudgående 
tilmelding og deltager med taleret – ikke 
stemmeret i de i dagsordenen nævnte åbne 
punkter. 
 
Under de lukkede punkter deltager kun 
bestyrelsen. 
 
De åbne bestyrelsesmøder træder i kraft efter 
generalforsamlingen.  

Bent Alminde 
 
 
 
 
 
 
 
 

På www.socHedensted.dk finder du 
bestyrelsesreferater under menu-ikonet   
 
Her åbnes en række menupunkter skrevet med hvid 
skrift på sort baggrund – nederst finder du 

   
 
Her skal du trykke på tegnet                for at komme 
frem til en undermenu, hvor             h der kan 
vælges dagsorden, referater og nyhedsbreve.  
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Generalforsamling  
Der vil blive indkaldt til generalforsamling, i 
partiforeningen så snart der kommer en 
officiel melding om, at det nu er 
sundhedsmæssig forsvarligt at mødes mere 
end 10 personer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

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 Jen sen, 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. 

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.  
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. 
 

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.  
 
Vi skal fejre 1. maj med taler, sange 
og lytte til musik fra Martin Jønsson 
og Co. Hanne Grangaard har lovet at 
være toastmaster.  
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

 

Der arbejdes på at vi alligevel 
kan komme til at se og lytte til 1. 
maj taler fra vor borgmester og 
fra vor folketingskandidat – så 

hold øje med hjemmesiden  
socHedensted.dk på dagen 
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Ny bro over Gudenåen i Tørring  

På sidste side i nyhedsbrevet plejer der at være 
en rød kalender – men det giver ingen mening i 
dette nummer, så derfor bruges pladsen til at 
fortælle noget om en ny bro i Tørring.  
 
Som optakt til annoncering af 1. maj i Tørring, 
var der i seneste nummer af nyhedsbrevet et 
kort, der viste de to byer, som Tørring tidligere 
var opdelt i adskilt af den brede dal med 
Gudenåen. På kortet herunder ses det 
nuværende Tørring- der stadig er noget opdelt i 
det gamle Tørring nord for åen og det nye 
Tørring syd for åen.  
 

 
Den kraftige røde streg på kortet viser den 
omvej man i bil har skullet tage siden februar 
måned i år, hvis man skal køre fra Torvet syd 
for byen til bibliotek, gymnasium, kirke eller 
andre faciliteter, der ligger nord for åen. Det er 
en omvej på ca. 3 km.  
 
Omvejen skyldes, at den 90 år gamle bro over 
Gudenåen efterhånden var så revnet og slidt, at 
en udskiftning var helt nødvendig – det blev 
erkendt i forbindelse med renovering af Ågade 
og Bredgade. Renoveringen og udskiftning af 
broen har givet store udfordringer for beboerne 
i Tørring, samtidig med, at der også foregår en 
del andre bygge- og renoveringsaktiviteter. 
Kommunen informer beboerne om aktiviteterne 
på en speciel hjemmeside 
https://www.hedensted.dk/toerringby, hvorfra 
følgende er sakset.   
 

Den nye bro kan tages i brug d. 19. juni. 
Forsinkelserne skyldes især den forhøjede 
vandstand. Broelementerne (3 dele) løftes på 
plads over Gudenåen den 5. maj, hvorefter 
betonen skal hærde i 30 dage for at opnå fuld 
styrke. Derfor kan broen ikke åbnes gradvist for 
biler. 

Det er desværre ikke muligt at opsætte en 
midlertidig bro, fordi der ikke vil være plads til 
den uden at skulle rive huse ned. Der er kun 
Viborg Hovedvej, der krydser Gudenåen. 

Broarbejde er særdeles farligt arbejde og 
kræver specialuddannet arbejdskraft. 
Broarbejderne arbejder i fire-dags uger 
(mandag-torsdag), fordi de bor langt væk. 
Firmaet forlader pladsen ved kanoudlejningen 
den 1. juni. 

Udviklingsrådet i Tørring og kommunen er 
sammen ved at planlægge, hvordan gelænderet 
på den nye bro skal se ud. Med tiden håber vi at 
kunne lave en trappe fra broen ned til 
Gudenåen med plateau. 

 

Set i lyset af alle disse projekter er det måske 
heldigt nok, at vi ikke skal holde 1. maj ved 
Gudenåen i år med alt for meget bøvl med 
omkørsel og renovering. Vi ser frem til 1 maj 
2021, hvor vi forhåbentlig kan have en festlig 
sammenkomst og nyde synet af den nye bro 
med flot gelænder.  
 
 
 
 
 
 

Det næste I hører fra 
partiforeningen, bliver nok 
en hurtig indkaldelse til den 
udsatte generalforsamling
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