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Siden sidst  
Som afslutning på et helt usædvanligt år 2020 
kommer her et sidste nyhedsbrev. Vi nåede at få 
holdt en forsinket generalforsamling d. 18. juni. 
og vi har også i efteråret fået afholdt to 
medlemsmøder om budget og om skole-politik. 
Men så blev landet igen ramt af corona 
nedlukning, hvilket betød aflysning af et 
planlagt medlemsmøde d. 20 november om 
hvilke politiske emner, der skal prioriteres i det 
kommende valgprogram.  
 
Fremadrettet vil partiforeningen i 2021 blive 
MEGET præget af det kommende 
kommunalvalg 16. november. Derfor efterlyser 
formanden for valgudvalget allerede nu 
teamledere til at dække indsatsen i de 
forskellige dele af vores aflange landkommune, 
se kortet på side 2. Valgudvalget har også 
planlagt en borgerundersøgelse, hvor alle kan 
komme med input til, hvad de synes er vigtig 
for udviklingen af Hedensted Kommune  
 
Overskriften ”Nye tider” henviser til de digitale 
muligheder vi i dag har for at mødes ”i skyen” 
og for at producere ”live stream” udsendelser. i 
det nye år vil en lokal ”legegruppe” arbejde 
med mulighederne.  
 
Nyhedsbrevet indeholder også omtale af et par 
bøger, hvoraf den ene har vores egen 
folketingsmedlem Daniel Toft Jacobsen som 
medforfatter. Til slut et indlæg fra vores EU-
parlamentariker Niels Fuglsang.  

Inga Sørensen 

Teamledere søges  
Valgkampen forud for kommunalvalget og 
regionsrådsvalget den 16. november 2021 er 
allerede i gang. Vi har nedsat et valgudvalg 
bestående af Mette Juhl og Liselotte Hillestrøm 
fra byrådsgruppen og Inga Sørensen og Bent 
Alminde fra bestyrelsen. Valgudvalget kan 
træffe beslutninger i forhold til mål, strategi og 
økonomi. 
 
Vi har allerede et stærkt kandidathold bestående 
af nuværende byrådsmedlemmer og mange nye 
spændende kandidater. Vores overordnede mål 
er at genvinde borgmesterposten samt vinde 
yderligere 2 mandater, så vi kan sikre fortsat 
velfærd, vækst og udvikling til gavn for alle 
borgere i vores kommune.  
 
For at nå disse mål kræver det en ekstraordinær 
indsats, og vi har brug for hjælp fra alle, der har 
mulighed for at give et nap – stort eller lille.  
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Kortet viser de 24 valgsteder og deres opland (grønne linjer). I gul boks er for hvert valgsted vist antal 
stemmer på A i 2017, og hvor mange procent de udgjorde af valgstedets samlede stemmetal.   
 
 
Organisering. 
For at kunne organisere en stærk valgkamp har 
vi brug for teamledere rundt omkring i hele 
kommunen. Som det ses på ovenstående kort, er 
der 24 valgsteder, og ideelt set er der en 
teamleder i hvert valgområde. Teamlederens 
vigtigste opgave bliver at hverve et antal 
frivillige, der skal hjælpe med valgaktiviteterne, 
som fx kan være: uddeling af valgfoldere, 
plakatophængning og nedtagning, dør til dør 
aktiviteter, valgmøder, være valgtilforordnede 
osv. 
 
Teamledere og frivillige behøver ikke være 
medlemmer af Socialdemokratiet; men det er 
vigtigt, at vi deler ønsket om at vinde valget. 
 
Træning / uddannelse. 
Vi vil fra valgudvalget sørge for, at teamlederne 
får den nødvendige træning og opbakning – og 
gennem valgkampen holde jævnlige møder med 
dem. 
 
 

 

 
 
 
 

 
Er du den teamleder, vi søger? 

 
Eller kender du en, der kan og vil 

påtage sig den opgave?  
Så henvend dig til 

 
 kampagneleder 

Bent Alminde, 6168 4422   
b.alminde@me.com 

 
eller  

områdekoordinator 
Inga Sørensen, 4032 7742 

ingas@profibermail.dk 
 

mailto:b.alminde@me.com
mailto:ingas@profibermail.dk
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Borgerundersøgelse  

I valgudvalget har vi besluttet at vi gerne vil 
høre hvad de ”almindelige borgere” tænker om 
kommunens udvikling. Det vil vi gøre ved at 
give borgerne lejlighed til at skrive deres 
mening via et link på vores hjemmeside, der 
fører hen til en såkaldt ”MonkeySurvey”. Her 
kan de med egne ord skrive, hvilke områder de 
synes Hedensted Kommune skal prioritere i de 
kommende år. 
 
Nu er der sikkert nogle der tænker – Åh Nej – 
ikke flere spørgeskemaer og tilfredsheds-
undersøgelser! I valgudvalget vover vi alligevel 
at spørge borgerne – fordi vi IKKE på forhånd 
har formuleret faste spørgsmål i et skema, og 
fordi vi IKKE beder om at få oplyst køn, alder, 
navn mv. Der er tale om en til to helt åbne 
spørgsmål, hvor deltagerne bare kan skrive løs 
om, hvad de har af tanker om kommunens 
udvikling. Det er muligt vi kun får 10 eller 20 
besvarelser – men måske ligger der netop blandt 
disse svar nogle inspirerende ideer og nye 
synspunkter, der er værd at tage med i 
betragtning, når vi i skal i gang med at 
formulere vores valgprogram til valget i 2021.  
 
Linket til undersøgelsen vil fra starten af det 
nye år være synligt i form af et indlæg på vores 
blog www.sochedensted.dk. Her vil linket være 
aktiv til og med søndag d. 10 januar, hvorefter 
valgudvalget gennemgår besvarelserne og 
konkluderer på dem før deres næste møde 
onsdag d. 13. januar.  
 
Undersøgelsen kan ses som et bidrag til det 
medlemsmøde om prioritering af 
politikområder, som er udsat fra november 
2020. Vi HÅBER at kunne afholde dette møde 
onsdag d. 20. januar – men som corona-
situationen ser ud lige nu, kan vi ikke sige noget 
med sikkerhed.  
 
Vi kan kun opfordre til, at de medlemmer, der 
gerne vil komme med input til det fælles 
valgprogram, går ind og skriver, hvad de har på 
hjertet ved den kommende borgerundersøgelse i 
uge 1. Herefter ser vi frem til, at vi i fællesskab 
kan drøfte den endelige udformning af 
valgprogrammet.  

Inga Sørensen 

Nye tider  

Udvikling af ny teknologi og nye måder at gøre 
tingene på sker nogle gange som reaktion på 
kriser og uvante situationer. Således har corona-
krisen været en kraftig katalysator for at udnytte 
de digitale muligheder til at mødes virtuelt i 
stedet for fysisk og til at samles til større 
arrangementer i form af webinarer i stedet for at 
mange mødes i et stort lokale ”live”.  DEt med 
at fælge med via en skærm, har vi kendt længe i 
form af TV, men her har vi vænnet os til, at der 
er andre, der har tilrettelagt udsendelsen og 
bestemt, hvad vi kan se.  
 
Nu er teknologien sådan, at vi relativt nemt selv 
kan være den, der producerer en udsendelse og 
sender den ud på det store internet f.eks.via 
YouTube og Facebook. Software hertil er 
tilgængelig for alle, men for langt de fleste er 
det noget mystisk, som man ikke umiddelbart 
kan gå til, hvis man ikke lige er IT-nørd. I den 
lokale partiforening er vi så heldige at have en 
sådan IT-nørd iblandt os i form af Mihai 
Barbus, der er suppleant i bestyrelsen og også er 

en af de nye kandidater til 
KV2021.   
Han lægger netop nu 
allersidste hånd på sit 
afsluttende projekt på 
VIA University College, 
og når han har været 
igennem diverse 
eksaminer i januar 2021 

kan han efter alle solemærker at dømme kalde 
sig IT-ingeniør.   
 
Mihai har kort introduceret os for StreamYard, 
der er et ”live stream option software”. Firmaets 
logo er nedenstående lille andehovede, og på 
nettet ligger der flere begynder lektioner, der 
forklarer om programmet. Blandt dem har 
Mihai anbefalet følgende to links:   
https://www.youtube.com/watch?v=i9SIF9pID0Y 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=An5ko-
YEp1o&t=230s 

http://www.sochedensted.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=i9SIF9pID0Y
https://www.youtube.com/watch?v=An5ko-YEp1o&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=An5ko-YEp1o&t=230s
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Mihai har sidste eksamen fredag d. 22. januar, 
og herefter har han lovet at være behjælpelig 
med at lære interesserede socialdemokrater, 
hvordan man producerer udsendelser ved hjælp 
af StreamYard. Det er meget aktuel for f.eks. 
kandidaterne til KV2021, men det er også 
aktuel ved f.eks. medlemsmøder, hvor vi kan 
sende on-line til de medlemmer, som gerne vil 
høre på og evt. kommentere noget, selvom de 
ikke fysisk kan være til stede i lokalet.  
 
Hvis du gerne vil være med i ”legegruppen”, 
hvor vi forsøger at blive klogere på StreamYard 
– og på idet hele taget at blive mere rutineret i at 
udnytte ”fagre nye verden”, så meld dig til 
undertegnede, der sammen med Mihai vil 
forsøge at arrangere nogle workshops 
desangående.  

Inga Sørensen 
 
 
 
Nye Bøger  

Folketingsmedlem Daniel Toft Jacobsen har 
sammen med leder af Grundtvig-Akademiet, 
Ingrid Ank, skrevet bogen ”At være demokrat 
er ikke at være bange”. Titlen er et citat af 
István Bibó, der som ungarsk minister lod sig 
arrestere under sovjetangrebet i 1956.  
 
Der tales meget om truslerne mod vores 
demokrati og frie samfund. Men hvor bange 
skal vi være for disse trusler, og hvordan skal vi 
forholde os til dem? Er vi i gang med at 
forsvare friheden på en måde, der i 
virkeligheden indskrænker den – fx når vi 
diskuterer adgangen til statsborgerskab, øget 
overvågning og religion i det offentlige rum? 
 
I Danmark har vi en lang tradition for 
åndsfrihed, men traditionen er under pres. Fra 
religiøse ekstremister, men også fx fra 
internationale tech-giganter og danske 
religionsforskrækkede politikere. Åndsfriheden 
trænger derfor til at blive genopdaget, mener de 
to forfattere. .  
 
Bogens første del indeholder en lettilgængelig 
introduktion til begrebet ’åndsfrihed’, dets 
implikationer og historie med foregangsmænd 
som N.F.S. Grundtvig og Hal Koch.  
 

 
Foto af forfatterne, Daniel Toft Jacobsen til 
venstre og Ingrid Ank til højre.  
 
I bogens anden del diskuteres aktuelle emner 
som friskolestramninger, indfødsretskrav, 
forskningsfrihed, identitetspolitik, ytringsfrihed 
på de sociale medier, overvågning, negativ 
social kontrol, omskæring, tildækningsforbud, 
corona-kamp m.m. Til slut præsenteres 10 
konkrete forslag, der kan øge åndsfriheden. 
 

 
 
Bogen kan erhverves til specialpris 150 kr. ved 
henvendelse til Daniel Toft Jakobsen  
mail: Daniel.Toft.Jakobsen@ft.dk.  
tlf. 6162 4451 
 
 

mailto:Daniel.Toft.Jakobsen@ft.dk
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Den røde tråd – en ny bog om 
Socialdemokratiet.    
 
Bogens forfatter Bjarne Henrik Lundis, er 
ligesom statsminister Mette Frederiksen født og 
opvokset i Grønlænderkvarteret i Aalborg, og er 
efter biografien ”Arven efter Anker” om Anker 
Jørgensen aktuel med bogen: ”Den røde tråd”. 
 
Bjarne er tidligere formand for DSU i Vesterbro 
i København og er i dag medlem af 9. kreds i 
København (Vesterbro-Kgs. Enghave). 
 
Med udgangspunkt i partiets stifter Louis Pio og 
de tidligere statsministre Thorvald Stauning, 
Jens Otto Krag og Anker Jørgensen fortæller 
bogen "Den røde tråd" om arbejderbevægelsens 
og Socialdemokratiets historie fra starten i 1871 
og frem til i dag og er dermed særdeles aktuel i 
forhold til partiets snarlige 150 jubilæum. 
 
Bogen "Den røde tråd" koster 199 kr. plus 
forsendelse og kan bestilles via: 
mail@bjarnelundis.dk, tlf. 2142 8451 
 
 
Et år er gået i EU  

Corona, klimaet og løsninger 
Sidste år satte danskerne deres kryds til 
europaparlamentsvalget. Rekordmange gik til 
stemmeurnerne og valget talte sit tydelige 
sprog: Vi må og skal skabe et grønt og socialt 
retfærdigt Europa. Og netop dét er en hjertesag 
for mig, som jeg arbejder for hver dag i EU. Så 
først og fremmest tak til Socialdemokratiet i 
Hedenstedkredsen, der har været med til at gøre 
det muligt, at Europa-Parlamentet d. 26. maj 
2019 fik en østjysk, socialdemokratisk stemme. 
 
I sommer var jeg på cykeltur rundt i hele region 
midt for at sætte fokus på den grønne 
omstilling. På cykelturens fjerde dag var 
målbyen Juelsminde. På vores rute dertil 
cyklede jeg sammen med borgmester Kasper 
Glyngø og byrådsmedlem Henrik Alleslev samt 
andre gode socialdemokratiske parti-
kammerater. Vi cyklede gennem det smukke 
landskab over blandt andet Rårup, hvor der 
foruden EU-politiske samtaler også blev plads 
til en bakkespurt. Det var stærkt at opleve det 
socialdemokratiske fællesskab i Hedensted, som 

er med til at sætte fokus på den grønne 
omstilling. 
 

 
Sommerfoto af Niels Fuglsang flankeret af to 
borgmestre – Peter Sørensen fra Horsens 
kommune til venstre og Kasper Glyngø fra 
Hedensted kommune til højre.  
 
Jeg vil gerne fortælle jer om to af de vigtigste 
ting jeg arbejder med nu - og som også hænger 
sammen: corona og klimaet. 
 
Corona-indsatsen 
Corona har selvfølgelig påvirket det politiske 
arbejde det sidste halve år. Mange landes 
sundhedsvæsener blev pludseligt sat på en 
alvorlig prøve, og arbejdsløsheden 
eksploderede.  Derfor er EUs stats og 
regeringsledere blevet enige om en stor 
hjælpepakke på 750 milliarder euro for at 
forhindre arbejdsløshed og genoprette 
økonomien på en grøn måde. Lige i øjeblikket 
forhandler vi om, hvilke krav vi skal stille til 
hvad pengene skal bruges til. Jeg har stillet 
forslag om at virksomheder, der er oprettet i 
skattely, skal udelukkes fra hjælpepakken. Vi 
skal være sikre på, at de virksomheder vi 
hjælper i EU rent faktisk skaber jobs her og 
betaler deres skat. 
 
Derudover skal vi sikre, at pengene går i en 
grøn retning. I Europa-Parlamentets 
økonomiudvalg, hvor jeg har plads, forhandler 
vi nu om, hvilke krav vi skal skrive ind i 
lovteksten for at sikre, at pengene rent faktisk 
går til klimaet. Nogle af mine kollegaer vil 
bruge EU’s budget til at investere i fossil 
energi, og det bruger jeg meget tid på at 
forhindre: Jeg mener kun EU skal støtte 
vedvarende energi. 
 

mailto:mail@bjarnelundis.dk
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Klimaloven 
Og apropos klima og vedvarende energi: I 
øjeblikket forhandler vi EU’s klimalov der skal 
sikre at EU bliver CO2 neutralt i 2050. Det var 
en stor sejr, at vi i Europa-Parlamentets 
energiudvalg - hvor jeg sidder - netop har 
vedtaget, at klimaloven skal indeholde et krav 
om minimum 55 procent reduktion af CO2 i 
2030 sammenlignet med 1990. Kompromisset 
om 55 procent kom akkurat igennem med én 
stemme til vores fordel. Mine kolleger i SF, 

Radikale Venstre og Venstre var heldigvis også 
enige. Dog stemte de konservative imod. 
 
Jeg kunne fortælle meget mere om de andre 
vigtige kampe der foregår lige nu: for at 
sortliste skattely og for at sikre kortere 
dyretransporter. Men jeg glæder mig til at se jer 
igen snart i Hedensted og diskutere sagerne med 
jer. 
 

Niels Fuglsang  
 

 
 
Rød kalender – version 18-12-2020 

Vi ved ikke, hvornår vi kan samles normalt igen. Medlemsmødet d. 20. januar bliver måske udskudt. 
Generalforsamling d. 10. marts regner vi med ligger fast.   
 

 Januar  Februar   Marts   
F 1  M 1  M 1  
L 2  T 2  T 2  
S 3  O 3  O 3  
M 4  T 4  T 4  
T 5  F 5  F 5  
O 6  L 6  L 6  
T 7  S 7  S 7  
F 8  M 8  M 8 Kvindekampdag 
L 9  T 9  T 9  

S 10  O 10  O 10 Generalforsamling 
M 11  T 11  T 11  

T 12  F 12  F 12  
O 13 Bestyrelsesmøde  L 13   L 13  
T 14  S 14  S 14  
F 15  M 15  M 15  
L 16  T 16  T 16  
S 17  O 17  O 17  
M 18  T 18  T 18  
T 19  F 19  F 19  
O 20 Medlemsmøde  L 20  L 20  
T 21  S 21  S 21  
F 22   M 22  M 22  
L 23  T 23  T 23  
S 24  O 24  O 24  
M 25  T 25  T 25   
T 26  F 26  F 26  
O 27  L 27  L 27  
T 28  S 28  S 28  
F 29    M 29  
L 30   T 30  
S 31  O 31  

 


