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Siden sidst
Dette nummer af nyhedsbrevet viser på
forsiden en invitation til medlemsmøde om
budget – et møde, der tidligere er varslet på
mail.

Medlemsmøde om budget 2022

Så er det nu, du kan få lejlighed til at drøfte
næste års budget med borgmester Kasper
Glyngø og andre byrødder, der gerne vil
diskutere aktuelle udfordringer og prioriteringer
med medlemmerne – her FØR
førstebehandlingen af budgettet.

Medlemsmøde
Tirsdag d. 7 september
Kl. 19.00
i 3F’s store sal
Præstegaardsvej 2 i Hedensted

På side to kan du se resultatet af den netop
afsluttede urafstemning, og dermed kender
du nu også i hvilken rækkefælge vores 18
kandidater vil fremstå på den store
stemmeseddel ved valget d. 16. november.
Nyhedsbrevet her indeholder også to
personbeskrivelser. Det er ikke kandidater
denne gang, men derimod de to nye
bestyrelsesmedlemmer, Bettina og Annette,
der har indvilliget i at fortælle lidt om, hvem
de er. Opløftende at læse om dem selv.
Under overskriften ”Status for valgkampen”
kan du læse om de igangværende aktiviteter
og om ”100-dagsplanen” – en kalender, der
hele tiden opdateres af kandidaterne
efterhånden som nye ideer til valgkampen
bliver konkrete mht. tid, sted og ansvarlig
person.
Endvidere er det her i Nyhedsbrevet et
indlæg om valgtilforordnede, som vi vores
parti skal finde i alt 61 personer til. Endelig
er der på side 6 en lidt speciel udgave af den
røde kalender og info om kommende
nyhedsmail i oktober og frem til valget.
Inga Sørensen

Hvordan skal pengene rulle fra ”Hav til
Højderyg” i Hedensted kommune?
Det kan DU måske få noget indflydelse
på, hvis du dukker op til medlemsmødet

Resultat af urafstemning

Medlemmerne har talt – eller rettere sagt lidt
over halvdelen har ulejliget sig med at tage
stilling til i hvilken rækkefølge, kandidaterne
skal stå på A-stemmesedlen til det kommende
byrådsvalg 16. november. Det var første gang vi
prøvede at stemme digitalt via et link, og
afstemningsperioden strakte sig over 14 dage og
sluttede 30. august kl. 23.30. I samme periode
fik medlemmer uden mail bragt en
stemmeseddel ud – med tilbud om afhentning
nogle dage senere. På denne måde blev der
indhentet 7 gyldige stemmesedler og sammen
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med de digitalt afgivne 87 stemmer, blev den
samlede stemmeprocent 51,6 %.
Under vores spidskandidat Kasper Glyngø har
vi 17 kandidater – og medlemmerne skulle
give ALLE vore 17 kandidater en prioritet
mellem 1 og 17.
For at afgøre den endelige rækkefølge blev der
set på antallet af 1. prioriteter for hver kandidat,
og hvis der her var stemmelighed, blev der set
på antal 2. prioriteter og hvis stadig lighed var
antal 3. prioriteter gældende og så fremdeles.
På denne måde blev der afgjort følgende
rækkefølge på A-stemmesedlen til det
kommende valg:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasper Glyngø
Claus Thaisen
Hanne Grangaard
Henrik Alleslev
Liselotte Hillestrøm
Finn Kejfe Abrahamsen
Mette Juhl
Jacob Ejs
Steen Christensen
Dorrit Schmidt Haulrich
Lasse Kilde Andersen
Mihai Barbus
Helle Obenhausen Mortensen
Heidi Würtz Møller
Henrik Hansen
Tina Uldum Bruun
Louise Stenmann Larsen
Kenneth Rasmussen

Efter at rækkefølgen er lagt fast, er næste skridt
at aflevere den prioriterede liste til kommunens
valgkontor med alle kandidaters egenhændige
underskrift – et arbejde som Bent Alminde er
tovholder for. Tidsfristen for at aflevere den
underskrevne kandidatliste er 13. september for
alle de partier, der stiller op til valget. Herefter
går ”systemet” i gang med at designe den
samlede oversigt med alle partiers kandidater,
så der kan trykkes de endelige stemmesedler til
valget d. 16. november.

Nyt blod i bestyrelsen

I bestyrelsen er vi glade for vore to nye
medlemmer, Bettina og Anette. De har sagt ja
til at skrive lidt om sig selv, så foreningens
medlemmer også kan få et indtryk af dem.

Bettina Larsen

Jeg er 56 år og gift
med Jan og har en
datter Lea på 14 år.
Har boet i Korning
siden 1984.

Jeg har været medlem
af Socialdemokratiet
siden 1986, og jeg
mener, det er det
rigtige sted for mig at
være. Jeg kan godt lide de værdier, som
Socialdemokratiet står for – at vi alle har de
samme rettigheder og der er muligheder for os
alle. Blandt andet at vi har:
• Gratis læger og sygehuse
• Mulighed for at få hjælp, når vi har behov –
når livet er svært
• At der er veje, skoler og plejecentre – og så
meget mere.
I mit arbejdsliv har jeg prøvet forskellige
brancher:
Systue, fiskefabrik, diverse industri,
butiksbestyrer, uddannelse som social og
sundhedshjælper, arbejdet som SSH.
I 20 år har Jan og jeg været selvstændige
indenfor bageri. Altså noget med at komme
tidligt op, arbejde også når alle andre har fri og
ferie, have den dejlige kundekontakt, se brødet
fra mel og vand til færdig brød, og følge det ud
ad døren.
I år 2007 havde vi bageri i Vejle samt en butik i
Uldum. Og så blev jeg gravid. Efter 22 års
ægteskab og mange temperaturmålinger og
fertilitetsbehandlinger – så var der sørme
gevinst. Ud kom den smukkeste lille pige, og
hun var med på arbejde i sin lille autostol, og
barnevognen holdt parkeret på p-pladsen. Vi
solgte bageriet og jeg fik arbejde som
butiksbestyrer, men der knækkede snoren for
mig. Jeg fik stress og er førtidspensionist i dag.
Side 2
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Jan arbejder stadig som bager og Lea går i 8
klasse på Stjernevejsskolen.
Igennem tiden har det frivillige arbejde betydet
meget for mig. Jeg har i lange perioder været
medlem af diverse bestyrelser. Blandt andet i
den lokale partiforening, LO-Ungdom i
Horsens, i min fagforening Dansk beklædningsog tekstilarbejderforbund, Korning vandværk,
Korning Borgerforening og Korning
Menighedsråd.
Bettina Larsen

Annette Niemi

har boet i Juelsminde.

Jeg er født marts
1961.
Socialpædagog,
tidligere
lægesekretær,
sygehjælper og
fodterapeut
Kommer fra
Sjælland og flyttede
til Jylland i 1994,
hvor jeg siden 2012

Arbejder på Kildebjerget i Stouby, hvor der
bor unge med udviklingshæmning og
psykiske udfordringer, ADHD, autisme mv.
Har tidligere arbejdet med kriminelle
udviklingshæmmede. Har flere
efteruddannelser og har taget uddannelse som
psykoterapeut.
I Hedensted kommune har jeg tidligere
arbejdet som pædagog med integration af
uledsagede unge flygtninge piger. Jeg har
stadig kontakt med særligt en pige, som jeg
hjælper og mødes med.
I mit private liv er jeg mor til 3, Stina, der er
afdelingssygeplejerske, Pernille, der er
teknisk designer og Jon, der er cand.mag.pæd
(Integrationsnet i Odense). Har 5 børnebørn.
Fritiden bruges til strikketøj, vinterbadning og
blomster i min have. Og så kører jeg også
motorcykel sammen med min mand Christian.
Christian kommer oprindelig fra Bremen,
men har boet i Danmark siden 1993.
For ca. et år siden søgte han om dansk
statsborgerskab og fik det 24.03.2021.

Han er uddannet mekaniker, startede som
fabriksarbejder hos Mercedes og læste
sidenhen til ingeniør. Nu har han i mange år
arbejdet med energi – de sidste 9 år i
fjernvarmebranchen.
Annette Niemi

Status for valgkampen

Det er begyndt at blive travlhed hos
kandidaterne – og hos Bent Alminde, der er
formand for valgudvalget. Lige nu arbejdes der
meget med korrekturlæsning af det
valgmagasin, som vi gerne vil have ud til hver
husstand i kommunen – også til dem, der bor
udenfor byerne. Derfor er der taget beslutning
om at betale for postomdeling, hvilket kræver
meget velvilje og koordination for at samle de
nødvendige midler sammen hertil. Af praktiske
grunde er vi i gang med at oprette MobilePay til
vores partiforening – noget der kan blive ret
nyttig at have også efter valget.
Ved det seneste kandidatmøde blev der
præsenteret en ”100 dags plan” udarbejdet af
vores frivillige medhjælper Emil
(Statskundskabsstuderende fra Århus). Her er
planlagte aktiviteter sat ind i et regneark
udformet som en kalender, hvor kandidater til
stadighed kan fylde mere på. Gode ideer fra
medlemmerne er altid velkomne. Hvis I har
forslag til aktiviteter – så ring til en af
kandidaterne og diskuter forslag og ideer med
dem. Se kontaktinfo til alle kandidater på side 5
i Nyhedsbrevet her.
For at foreningens medlemmer til stadighed kan
være opdateret mht. aktiviteterne i 100-dags
planen, så vil der fra oktober og frem til valget
blive sendt en nyhedsmail ud hver uge. Her vil
der blive orienteret om, hvad der sker i den
kommende uge mht. kampagner med
campingvognen, valgmøder og andre
aktiviteter.
På medlemsmødet tirsdag aften d. 7. september
vil Bent Alminde give en opdateret status for
valgkampagnen og deltagerne kan spørge
nærmere ind til de igangværende og planlagte
aktiviteter.
Inga Sørensen
Side 3
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Vil du være valgtilforordnet?

Socialdemokratiets liste A skal i alt finde 61
tilforordnede i forbindelse med
kommunevalget. De er fordelt på følgende 24
afstemningssteder, hvor antal A-personer er
angives i parentes – og ”F” betyder ”Formand).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aale forsamlingshus (2)
As Forsamlingshus (2)
Barrit Sognegård (2)
Bjerre Borgerhus (2 – heraf 1 F)
Daugaard Skole (2)
Glud Forsamlingshus (2)
Hedensted Byhallen (4)
Hjarnø Forsamlingshus (2)
Hjortsvang Forsamlingshus (2)
Hornborg Forsamlingshus (2)
Hornsyld Idrætscenter (2 heraf 1F)
Hvirring Forsamlingshus (2 heraf 1 F)
Juelsminde Hallerne (3)
Korning Kro (2)
Lindved Sognegård (2)
Boldhallen Løsning (3 heraf 1 F)
Rask Mølle Kro (2)
Rårup Sognegård (2)
Stouby Multihus (2)
Tørring Skole (3)
Uldum Forsamlingshus (2 heraf 1 F)
Ølholm Forsamlingshus (2 heraf 1 F)
Ølsted Sognegaard (2 heraf 1 F)
Øster Snede (2)

Udover de 53 personer på selve valgstederne,
skal liste A også stille med 4 personer til
”Brevstemmemodtagere i eget hjem” samt
endnu 4 personer til ”Stedfortrædere” – der
skal bruges på valgdagen, hvis nogle har
forfald.
Det er muligt at vælge en halv dags vagt for
de tilforordnede. Der kan vælges mellem en
morgenvagt (Kl. 07.00-15.00) eller en aften
vagt (fra kl. 15.00 til valget er optalt og pakket).
Halvdagsvagter er dog ikke en mulighed for
formænd og valgstyrere.

Vi håber mange har lyst til at være
valgtilforordnet. Inga Sørensen koordinerer og
samler tilmeldingerne sammen med Bettina
Larsen – ring eller mail til en af os, hvis du er
interesseret I at stille dig til rådighed på
valgdagen.
Inga Sørensen tlf. 40 32 77 42 og mail
ingas@profibermail.dk
Bettina Larsen tlf. 25 46 49 10 og mail
korningvej111@gmail.com

Jubilæum og røde faner

Den 12. august var det 150 år siden, man kunne
melde sig ind i Socialdemokratiet. Jubilæet blev
markeret på kompastorvet i Juelsminde, hvor
der var uddeling af roser, jubilæumsfoldere og
Lasses kandidatfolder. Desuden fik de helt
specielt historisk interesserede også mulighed
for at få en gammel arbejdersangbog med hjem.

De gamle røde fane blev luftet i en skøn blid
sommervind – og der var en god stemning
blandt de forbipasserende. De røde faner er
uden tekst – og udover de 5 på fotoet her har vi
yderligere 5 stk med tilhørende fanefod, i vores
depot i 3F’s kælder. Her har vi også MASSER
af ekstra jubilæumsfoldere, som vi kan dele ud
af i den kommende tid.

Side 4
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Kontaktinfo til kandidater til byrådsvalget 2021

Ikke-alfabetisk rækkefølge – men på langs i kommunen fra nordvest mod sydøst
Kenneth Rasmussen

Aale Bygade 21, Aale

41 59 24 46

kenneth.rene.rasmussen@gmail.com

Hanne Grangaard

Rådyrvej 1, Tørring

21 54 68 06

h.grangaard@hedensted.dk

Louise Stenmann Larsen

Ølholm Bygade 60, Ølholm

22 50 29 77

stenmann04@gmail.com

Claus Thaisen

Åparken 20, Uldum

60 63 12 22

claus.thaisen@hedensted.dk

Heidi Würtz

Højagervej 11, Lindved

30 29 95 01

heidimoeller@outlook.dk

Henrik Alleslev

Bankagervej 60, Ølsted

30 38 32 34

henrik.alleslev@hedensted.dk

Henrik Hansen

Frederiksbergvej 46B, st tv,
Løsning

27 77 35 53

henrik.h@3F.dk

Steen Christensen

Jernbanegade 36A Løsning

30 91 81 91

steen.christensen@hedensted.dk

Mihai Barbus

Saturnvej 8, Løsning

42 39 59 56

mihai.barbus@yahoo.com

Mette Juhl

Constantiavej 16A,
Hedensted

61 61 17 27

mette.juhl@hedensted.dk

Finn Kejfe Abrahamsen

Ringparken 5, Hedensted

24 99 88 98

finn.a@hafnet.dk

Jacob Ejs

Nordbygaardvej 66
Daugaard

40 43 54 70

jacob.ejs@hedensted.dk

Liselotte Hillestrøm

Eliselunden 16, Hornsyld

30 38 32 37

liselotte.hillestrøm@hedensted.dk

Dorrit Haulrich

Borgergade 18, Stouby

61 71 28 63

dorrithaulrich@hotmail.com

Tina Bruun

Høkervej 6, Barrit

40 78 12 82

tina.bruun@hedensted.dk

Helle Obenhausen
Mortensen

Fiskerparken 5, Snaptun

24 91 57 24

helleobenhausenmortensen@gmail.com

Lasse Kilde Andersen

Kejsdalen 44, Juelsminde

20 99 20 69

lassehedeandersen@hotmail.com

Kasper Glyngø

Fasanvej 7, Juelsminde

29 24 41 74

kasper.glyngoe@hedensted.dk
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September

Medlemsmøde

Der er mange valgaktiviteter i oktober og frem til
valget den 16. november. De vil blive forsøgt
formidlet til medlemmerne i form af en ugentlig
nyhedsmail, med en kalender for den kommende
uge, hvorpå der er markeret hvad der sker hvornår og
hvor. I september måned er der således i ”100dagsplanen” nævnt følgende aktiviteter:
Den 11. september Kl. 6:30 - 9:30
er nogle af kandidaterne med til at dele en lille avis
ud på Hedensted Station for "Verdens Bedste
Nyheder". Del af en landsdækkende kampagne.

Dele avis ud

Kongres i Ålborg

Lørdag d. 18. september kl. 9-12 er der "World Clean
Up Day” inviteret af Green Team Hedensted (GTH)
Mødested: Hedensted Rådhus (Mindevej)
Lørdag d. 25. september er den røde campingvogn
på Hedensted Bytorv

Campingvogn
Valgmøde

Byråd
Bestyrelsesmøde

Søndag d 26. september kl. 14-15.30 er der
valgmøde på Hedensted Skole. Green Teams i
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening
Hedensted .Temaet er Beskyttelse af den lokale
natur og fokus på affald. Partier: V, SF, S, LA

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