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Siden sidst
Dette nummer af nyhedsbrevet er præget af 3
sider med præsentation af A-holdets kandidater
til det kommende kommunalvalg. Vi er kommet
i mål med en bred dækning af 8 gamle og 10
nye kandidater, der geografisk dækker vores
aflange kommune ret godt. Om rækkefølgen af
de 18 kandidater ved vi kun nu, at Kasper
Glyngø skal stå øverst – men hvilken plads de
øvrige kandidater skal have på stemmesedlen
vil blive afgjort ved den kommende
urafstemning, som afholdes i august måned.
Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra
generalforsamlingen samt et tilbageblik på det
seneste år i partiforeningen i form af Lone
Dybdals formandsberetning. Læs også om Niels
Fuglsangs cykeltur den 4. august, hvor ruten
forløber gennem Hedensted kommune med
ophold på Tørring Campingplads.
Den 12. august er der en landsdækkende
jubilæumskampagne, fordi det denne dato er
150 år siden, man kunne melde sig ind i
Socialdemokratiet. Det vil vi også fejre i vores
kommune ved aktiviteter i Løsning, Hedensted
og Juelsminde.
Det historiske er også i fokus under overskriften
Folkets tid, der er en omtale af en udstilling af
de historiske billeder, der normalt hænger i det
Socialdemokratiske gruppeværelse på
Christiansborg. Nu er de imidlertid kommet på
sommerferie på Industrimuseet i Horsens.
Inga Sørensen

Billedet er kopieret fra annoncering af en fælles
fodboldaften i den igangværende EM-turnering.
Det passer meget godt til stemningen omkring
vores hold af kandidater.
Med scoring af to nye kandidater – en fra
Snaptun og en fra Lindved – kan vi godt
betragte det som en sejr i den overordnede
kamp for at genvinde borgmesterposten. De
følgende tre sider indeholder en kort
præsentation af alle kandidaterne i alfabetisk
rækkefølge. I hvilken rækkefølge de nævnes på
stemmesedlen, vil blive afgjort af medlemmerne
ved urafstemningen i august. Den foregår ved at
partikontoret udsender en mail med indbygget
link til et skema, hvor alle kandidater skal gives
et nummer fra 1 til 17. Det er første gang vi
foretager en sådan digital afstemning og første
gang partikontoret stiller et sådant system til
rådighed.
Medlemmer uden mail vil modtage
stemmesedlen med posten sammen med en
lukket kuvert. Kuverten afhentes derefter på
deres adresse efter nærmere aftale.
Afstemningsperioden er aftalt til at vare i 14
dage fra mandag d. 16. august til mandag d. 30.
august, hvorefter partikontoret foretager
optællingen af de afgivne stemmer. Det
endelige resultat vil således foreligge først i
september.
Inga Sørensen
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Alfabetisk præsentation af kandidater
Claus Thaisen

Hanne Grangaard

Født 1962. Valgt til
byrådet i 2017, og
stiller op for 2. gang.
Arbejder som
salgskonsulent. Bor i
Uldum sammen med
Susanne, og har 3
voksne sønner.
Mærkesager er flere fastansatte på børneog ældre/handicap området, udvikling i
landsbyerne samt øget fokus på grøn
omstilling.

Født i 1968. Bor i Tørring
sammen med Michael og
har tre børn. Har i 26 år
arbejdet som lærer men
virker nu som kirke- og
kulturmedarbejder. Har
været i byrådet siden 2014
og stiller op for 3. gang.
Mærkesager er at skabe de
bedste rammer for
mennesker med fysisk eller psykisk handicap.
Fokus på at bekæmpe ensomhed og at fremme
fællesskabet.

Dorrit Haulrich.

Født i 1963.
Arbejder som
familieplejer og
stiller op til byrådet
for første gang. Er
gift med Kim, og bor
i Stouby sammen
med plejebørn og har
selv to voksne sønner. Har fokus på
handicap- og børne- ungeområdet. Ønsker
via den gode dialog at få styr på
bureaukratiet og få mennesket i centrum.

Heidi Würtz Møller
Født 1973. Bor i Lindved og
er gift med Johnny og stiller
op for første gang.
Uddannet pædagog og har
arbejdet med børn, unge,
ældre og handicappede. Har
også i en periode været
selvstændig med egen
tebutik i Vejle. Er pt ansat ved Falck som poder.
Engageret i det lokale kultur- og foreningsliv i
Lindved. Vil arbejde for at være den direkte
kontakt fra landsbysamfund til bystyret samt
være med til at forbedre vilkårene for ”manden
på gulvet” indenfor velfærdsområdet.

Finn Kejfe Abrahamsen
Født i 1965 og uddannet
kommis og pilot og har
også en bachelor i
pædagogik. Arbejder nu
som dagtilbudsleder i
Skanderborg kommune.
Er gift med Gitte og bor i
Hedensted og sammen har
de to voksne sønner.
Stiller op til byrådet for første gang og har som
mærkesager mere uddannet personale omkring
børn og unge. Ønsker at styrke
ungdomsuddannelsen og det lokale idræts- og
foreningsliv.

Helle Obenhausen Mortensen
Født i 1962. Bor i
Snaptun og er gift med
Peter og har 2 sønner.
Uddannet
socialpædagog og
arbejder nu som
områdeleder i
Gml foto
Skanderborg med børn,
unge og familier. Stiller
op til byrådet i Hedensted kommune for første
gang, men har en del erfaring med politisk
arbejde som tidligere medlem af
Socialdemokratiet i Horsens. Vil som politiker
arbejde for at gøre alle børn og unge i
Hedensted Kommune klar til livet.
Side 2
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Henrik Alleslev

Født i 1961. Har været
medlem af byrådet siden
2002 og stiller nu op for 6.
gang. Bor i Ølsted og er gift
med Lene og har to voksne
børn.
Er udlært VVS-montør og
har siden 2011 været
direktør for Juelsmindehalvøens Almene
Boligselskab. Politiske mærkesager er fortsat at
skabe gode rammer for, at virksomheder vil
etablere sig i Hedensted kommune og at
familier ønsker at bosætte sig her.

Henrik Hansen

Født i 1976. Bor i
Løsning med mine 3
børn, som er en datter på
18 år og 2 drenge på 14
år. Udlært i
autobranchen og har
bl.a. arbejdet som
buschauffør i 5 år.
Arbejder i dag i 3F
Horsens og omegn som faglig sekretær. Stiller
op for første gang til byrådet, fordi jeg
interesserer mig meget for politik. Vil bl.a.
gerne arbejde for en bedre folkeskole og flere
og bedre tilbud til børn og unge samt de
ældre, hvor vi skal have fokus på mennesker,
så vi kan skabe TRYGHED og NÆRVÆR

Jacob Ejs

Født i 1966. Bor i
Daugaard, gift med Pia og
far til to voksne børn. Har i
mange år arbejdet som
selvstændig og er leder og
partner i en
kommunikationsvirksomhed i Vejle. Har
siddet i byrådet siden 2018
og stiller nu op for 2. gang. Er fortsat optaget af
at Hedensted Kommune skal være et af de
bedste steder at bo i kongeriget.

Kasper Glyngø
Er på forhånd valgt til
spidskandidat – derfor er
han ikke omfattet af
urafstemningen

Kenneth Rasmussen

Født i 1975. Bor i Aale
og er gift med Marianne
og far til to sønner,
hvoraf den ene er flyttet
hjemmefra. Er tidligere
slagteriarbejder, men
har på grund af en
arbejdsskade måttet
stifte spor og er nu
bybuschauffør i
Horsens. Stiller op til byrådet for første gang.
Vil bl.a. arbejde for høj prioritering af
trafiksikkerhed og flere cykelstier i vores
naturskønne område. Desuden arbejde for
krav om børneattest til alle buschauffører.

Lasse Kilde Andersen

Født i 1987. Gift med
Simone og bor i
Juelsminde med to børn
på 12 og 8 år. Er
uddannet antropolog
(cand. scient. anth) ved
Aarhus Universitet, men
arbejder pt. som
maskinarbejder på
JUAL A/S i Juelsminde.
Er meget interesseret i
politik og er valgt til kasserer i
partiforeningen. Stiller op til byrådet for
første gang. Vil især arbejde for at løfte
kvaliteten i hele skoletilbuddet. Børn og unges
udvikling og trivsel er vigtig, og der er behov
for at skabe flere fritidstilbud og væresteder til
de unge. Vejledning til unge om uddannelse og
erhverv skal styrkes og være mere rettet mod
arbejdsmarkedet.
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Liselotte Hillestrøm

Født i 1962. Bor i
Hornsyld, er gift med
Karsten og sammen har
de 2 voksne børn.
Arbejder som
handicaphjælper og har et
lille firma, der
markedsfører
plejeprodukter og
kosttilskud. Har været medlem af byrådet siden
2002 og stiller nu op for 6. gang. Vil fortsat
arbejde for stærke lokalsamfund,
sammenhængskraft og sunde fællesskaber,
fordi det handler om mennesker.

Louise Stenmann Larsen
Født i 1974. Bor i
Ølholm med min søn
Matthias, der har en
sjælden genfejl. Er
oprindelig social- og
sundhedsmedhjælper,
men de senere år har jeg
fået tabt
arbejdsfortjeneste for at
passe Matthias
derhjemme. Er også
udlært hundetræner, og træner jagt og
markprøve og underviser andre. Stiller op til
byrådet for første gang. Vil arbejde for en
fornuftig forvaltning af de sociale love, så
kommunen er medspiller og ikke modspiller
overfor de borgere, der har specielle
udfordringer
Mette Juhl

Født i 1982 Bor i
Hedensted med sin søn
Sigurd, der er 11 år.
Uddannet lærer og
bachelor i ernæring og
sundhed. Blev valgt ind i
byrådet i 2017 og stiller
Gml. foto
nu op for 2. gang.
Arbejder bl.a. for bedre
rammer til ungdomslivet
- både ude og inde. Prioritering af grønne
områder i vores byer. Ordentlighed som
grundprincip i al sagsbehandling

Mihai Barbus

Født i 1978. Kom til
Danmark fra Rumænien i
2010, hvor jeg startede
med at gøre rent. Er nu
uddannet softwareingeniør
og arbejder på Learnmark
i Horsens med virtual
reality, der i praksis
betyder at eleverne ved
hjælp af digitale ”briller” kan oplæres i
forskellige færdigheder. Bor i Løsning med min
kone Viorica og vore to børn på 6 og 7 år.
Stiller op til byrådet for første gang, fordi jeg er
interesseret i politik og bl.a. gerne vil arbejde
for bæredygtige løsninger i den grønne
omstilling.

Steen Christensen

Født i 1955. Bor i Løsning,
gift med Ann Birgitte og
har to voksne børn.
Selvstændig
virksomhedsejer. Er blevet
valgt til byrådet 5 gange
og håber på en 6. gang. Vi
skal holde kommunen på
sporet og fortsætte den
gode udvikling, som den har fået siden Kasper
blev borgmester. Mærkesag no.1 er fornuftig
teknisk udvikling i Hedensted Kommune. Vi
går en spændende og udfordrende tid i møde,
hvor vi bl.a. skal indtænke Klima, Miljø og
Grøn omstilling i den daglige drift.

Tina Uldum Bruun

Født i 1971. Bor i Barrit
med mand og to børn.
Arbejder som
skolesekretær,
tillidsrepræsentant og
personaleleder. Stiller op
til byrådet for første gang.
Ønsker at støtte op om
ildsjælene og foreningerne
i lokalsamfundene og være
talerøret ind i byrådssalen. Styrke skolerne med
fokus både på de udfordrede og på de dygtige
elever samt øge fokus på den unge generation
generelt.
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Nyt fra Bestyrelsen

Den corona-forsinkede generalforsamling blev
afholdt onsdag d. 2. juni og her blev som
forventet Bent Alminde valgt til formand – en
post han har varetaget som konstitueret formand
siden mats måned. Der kom to nye ansigter ind i
bestyrelsen, nemlig Bettina Larsen fra Korning
og Annette Niemi fra Juelsminde. I næste
nummer af nyhedsbrevet er det planen at bringe
et portræt af de to nye i bestyrelsen.
Første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen blev afholdt 24. juni, og
her blev Bettina valgt til sekretær og Annette
Niemi kom med i ”Medlemsmødeudvalget”
sammen med Ole Nielsen, Thyge Risvig og
Gitte Frimor. Hvilke andre poster, der blev
aftalt ved konstitueringen, fremgår af referatet,
der kan ses på vores hjemmeside via linket
https://www.sochedensted.dk/bestyrelsen/dag
sordener-og-referater/

behandling på GF. Jeg beklager at dette ikke
blev gjort som love og vedtægter foreskriver.
Siden sidst:
Corona har stadig huseret i landet og gør det
stadig, men vi går mod lysere tider.
Det har været et år plaget af åbne og lukke
samfundet. Forsamlingsforbud og andre
restriktioner.
Efter GF sidste år i juni nåede vi af afholde flere
bestyrelsesmøder inden landet igen blev lukket
ned. Vi har derfor øvet os i at afholde digitale
møder og der har fungeret OK – vi er begyndt
at mødes igen, og derfor kan vi også nu afholde
generalforsamling hvor vi mødes fysisk. Det har
været på tale om vi kunne afholde digital
generalforsamling i marts, men vi vurderede, at
det ikke var demokratisk, at udelukke nogen fra
deltagelse som ikke kunne være med digitalt.
Derfor holder vi først nu GF.

Lones Beretning

Da vi havde planlagt GF i marts og jeg havde
planlagt at stoppe som formand i
Hedenstedkredsen, grundet stor arbejdspres i
mit civile job og da jeg kandiderer til
Regionsrådet til valget i november, kunne jeg
forudse, at jeg ikke kunne leve op til mine egne
forventninger til det at være formand her.
Derfor valgte jeg at stoppe som formand i marts
og derfor konstituerede bestyrelsen sig med
Bent som formand indtil i dag.

Hængeparti fra sidste generalforsamling i
2020. Det er til Kristian Møller. Du havde to
forslag, som du gerne ville have med på sidste
års generalforsamling. Det var
”Bortvisning af medarbejder i en kommune
ledet af en socialdemokratisk borgmester” og
”Orientering om Medarbejderundersøgelse
2029”

På de bestyrelsesmøder vi har haft, har der på
skift deltaget byrådsmedlemmer og det har givet
os gode drøftelse om politik og udvikling i de
forskellige udvalg og i byrådsgruppen. Det
synes vi har været meget givende og
inspirerende for bestyrelsen. Tak til jer fordi i
prioriterer tid til politiske samtaler med os.

Samme link fører også frem til referatet fra
generalforsamlingen.

Som et grundigt tilbageblik på partiforeningens
virke i et mærkeligt corona-år har vi fået lov at
bringe den tale, Lone holdt ved
generalforsamlingen 2-06-2021.

Vi havde i bestyrelsen forud for
generalforsamlingen en drøftelse af dine
indkomne forslag. Der blev vi enige om at
afvise dine forslag med begrundelse i, at vi ikke
ville diskuterer personalesager på en
generalforsamling.
Jeg som formand og bestyrelsen, burde have
fremkommet med dine forslag på GF, og der
have oplyst de fremmødte medlemmer om
bestyrelsens overvejelser omkring dit forslag til

Daniel har også deltaget i vores
bestyrelsesmøder og har orienteret os om
landspolitik, som jo har berørt rigtig mange
forskellige emner gennem det sidste år Tak til
Daniel fordi du prioriterer din tid til bestyrelsen.
Vi har på skift deltaget i nogle få gruppemøder
forud for byrådsmøder. Grundet CORONA har
vi ikke kunnet mødes fysisk, men har haft
mulighed for at komme med input og
kommentarer.
Side 5
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Vi har i bestyrelsen nedsat et kampagneudvalg /
valgudvalg – det jo valgår i år. Udvalget består
af Bent og Inga fra bestyrelsen og Liselotte og
Mette Juhl fra byrådet.
Der er fra bestyrelsens, valgudvalget og
Kaspers side gjort et kæmpe arbejder for at
finde kandidater til byrådsvalget i november. Vi
har forsøgt at finde kandidater som geografiske
dækker hele kommunen. Og lige nu har vi et
stærkt, mangfoldigt hold, som jeg er sikker på
er med til at give os 4 år mere med Kasper som
borgmester. VI TROR PÅ DET.

Jeg vil gerne i dag takke bestyrelsesmedlemmerne for godt og konstruktivt
samarbejde gennem det forgangne år. Vi har
sammen arbejdet for at holde fanen højt trods
CORONA restriktioner.
Tak til jer alle.
Lone Dybdal

Cykeltur 4. august

Stig Caspersen valgte at udtræde af bestyrelsen
i september måned sidste år og Ole har
overtaget pladsen i bestyrelsen. Tak til Casper
for sit bidrag til bestyrelsen.
Vi har forsøgt os med åbne bestyrelsesmøder,
men der har ikke været stor tilslutning til dette.
Derfor besluttede bestyrelsen i november, at
bestyrelsesmøderne ikke længere er åbne møder
for medlemmerne.
Vi er af den opfattelse, at medlemmerne er mere
interesseret i politiske emner frem for
organisatoriske.
Vi har derfor drøftet, at holde uformelle
politiske møder hvor medlemmerne kan være i
dialog med bestyrelse og byrådsmedlemmer. Vi
havde ideer til disse møder, men grundet
CORONA har det ikke været muligt at komme i
gang med disse møder.
Aflyste arrangementer –bl.a. kongres i Aalborg,
repræsentantskabsmøde på Hald Ege,
medlemsarrangement på Uldum Mølle.
Vi har været på gaden siden sidst – bl.a. var vi
synlige i Tørring i august med mundbind og
håndsprit.
Vi har som nogle af de eneste i landet afholdt 1.
maj arrangement ved Campingpladsen i
Tørring.
Det blev en succesfuld dag med solskin, tale og
til tider mere end de 50 deltagere som
forsamlingsforbuddet foreskriver. Stor tak til
Hanne for din store indsats i dette arrangement.

Den røde streg på kortet herover markerer den
rute som vort EU-parlamentsmedlem Niels
Fuglsang cykler den 4. august sidst på
eftermiddagen. Planen er, at han lander i
Tørring ca. kl. 18 og vil gøre ophold på
campingpladsen der indtil ca. kl. 19. Niels vil
gerne have selskab på turen, og alle er meget
velkommen til at cykle med. Som det ses af
kortet bor nogle af vore byrådskandidater tæt på
ruten, og de vil højest sandsynlig deltage. Du
kan også deltage ved at være til stede på
Tørring Campingplads mellem kl. 18 og 19.
Kontakt evt. Hanne Grangaard hvis du vil vide
mere om, hvad der skal foregå her.

Jubilæumskampagne 12. august

For at markere at det den 12. august er 150 år
siden, man kunne melde sig ind i
Socialdemokratiet, har partikontoret planlagt en
landsdækkende kampagne, som vi er opfordret
til at deltage i. Det vil vi gøre i Hedensted
partiforening ved tre arrangementer i Løsning,
Hedensted og Juelsminde. Partikontoret har
produceret materiale om jubilæet inkl. en quiz,
som vi er spændt på at se, hvad indeholder.
Mere info om arrangementerne vil senere blive
udsendt til medlemmerne.
Inga Sørensen
Side 6
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Folkets tid

Tilbage i ”før-corona-tid” havde vi i Hedensted
Partiforening planlagt en tur til Christiansborg
d. 16. maj 2020. Her skulle vi bl.a. se og høre
om de 7 meget store historiske billeder i det
Socialdemokratiske gruppeværelse. Turen blev
allerede annonceret i december 2019 ved i
Nyhedsbrevet at vise nedenstående billede:

Hvert tidsrum (og billede) har et tema,, som er
tænkt som en form for overskrift til følgende 7
socialdemokratiske begreber. Det er
• Frihedsrettigheder
• Parlamentarisme
• Pragmatik
• Vestintegration
• Velfærdsstat
• Solidaritet
• Ansvar.
Ordet ”Vestintegration” virker i første omgang
lidt konstrueret, men det giver mening når man
ser motiverne på billedet og i heftet kan læse
om perioden under og lige efter 2. verdenskrig,
hvor vi jo indgik alliance med Vesteuropa og
Nordamerika og i realiteten opgav den
neutralitet, Socialdemokratiet tidligere havde
været fortaler for i Folketinget.

Vi kom aldrig afsted, men NU kan vi faktisk
komme ind og se billederne på Industrimuseet i
Horsens, hvor de hænger indtil 1. september.
Det har jeg benyttet mig af, og selvom jeg ved
første øjekast tænkte, at det var da ”noget rodet
noget at se på”, så fik jeg et noget mere positivt
indtryk ved nærmere eftersyn – og i
særdeleshed efter at have læst om motiverne og
tankerne bag malerierne i et lille hvidt hefte,
som ligger gratis til at tage med på
udstillingsstedet.
Det lille hvide hefte giver en grundig og
alligevel kortfattet forklaring på motiverne og
det giver sammenhæng i historien bag
Socialdemokratiet. De 7 malerier repræsenterer
således en spændende kronologisk fortælling
om, hvordan samfundet har udviklet sig i 150 år
– noget der virkelig sætter nutiden i relief og
giver stof til eftertanke om, at samfundet er i
konstant udvikling.
Nr. 7 billede i serien viser bl.a. Helle Thorning
og Mette Frederiksen med den nye metrobane i
baggrunden – man kan ikke lade være med at
tænke, at der om nogle år kan males et billede
nr. 8, hvor vi bla. kan se ”noget corona”.

Hvert billede rummer mange detaljer – og det er
udnyttet i en af Industrimuseets aktiviteter for
børn nemlig ”Billedjagt i Folkets Tid, hvor
børnene på et udleveret ark med 12 forskellige
detaljer skal genfinde dem i malerierne.
Børnene tilgodeses også på anden måde, idet
der er etableret en sprit ny spændende udendørs
legeplads i Industrimuseets gård.
Så herfra skal der lyde en varm opfordring til
ikke at snyde sig selv for den oplevelse det er at
se og læse om ”Folkets Tid”. Og så er der
ovenikøbet halv billet pris lige nu, så du kan
nøjes med at betale 35 kr. for at se udstillingen
– og i tilgift kan du se en MASSE andet på
Industrimuseet.
Inga Sørensen

De 7 billeder er malet af kunstneren Jacob
Brostrup, der har ovenstående runde logo.
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Rød kalender version 30-06-2021
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Repræsentantskabsmøde i Region Midt
afholdes på Hald Ege Efterskole

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i september 2021.
Bidrag til nyhedsbrevet fra medlemmer modtages gerne – send eller ring til
Inga Sørensen, tlf. 40327742. mail: ingas@profibermail.dk
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