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Siden sidst

Efter en lang januar, er det nu pludselig blevet
midt i februar, før årets første nyhedsbrev kommer
ud til medlemmerne. Første indlæg handler om et
snarligt møde 2. marts på Uldum Mølle, hvor
temaet er ”Det rummelige arbejdsmarked”. Her er
der også mulighed for en rundvisning på den
gamle mølle og fælles spisning inden vi kl. 19
skal høre om erfaringer fra det rummelige
arbejdsmarked – bl.a. ved indlæg fra en lokal
virksomhedsleder.
I næste indlæg ”Code of Care i Hedensted
kommune” giver Henrik Alleslev en forklaring på
begrebet ”Code of Care”, der omhandler
virksomhedernes sociale ansvar. I Hedensted
kommune er der i dag 50 forskellige ”Code of
Care” virksomheder.
Nyhedsbrevet rummer også en kort omtale af den
nye gruppeformand samt omtale af
partiforeningens generalforsamling 15. marts, der
i år afholdes i Hornsyldhallens mødelokale.
Under overskriften ”Nyt fra bestyrelsen” er der
ikke så meget nyt – mere noget om, hvilke planer
vi har for det kommende møde, som finder sted
mandag d. 28. februar.
I nyhedsbrevet kan du også læse, hvordan
Kvindernes Internationale Kampdag, 8. marts,
bliver markeret i vores kommune. I den anledning
har Vera Schmidt noget på hjertet – hun er et af
foreningens to æresmedlemmer. Og så til sidst kan
du se et festligt billede malet af Thyge Risvig.
Inga Sørensen

Møde på Uldum Mølle 2. marts
Hvilke erfaringer har de lokale virksomheder og
Hedensted kommune med at beskæftige
mennesker med udfordringer? Kom og hør om det
ved et møde på Uldum Mølle 2. marts.
Alle er velkomne. Der er følgende program:

Kl. 17.00 Rundvisning ved møller Jacob
Hanquist Petersen. Du kan også se
de kulturhistoriske udstillinger og
besøge Møllebutikken.
Kl. 18.00 Aftensmad bestående af lækre
sandwichs fra Cafe Johan.
Kl. 19.00 Det rummelige arbejdsmarked
Indledning v. Liselotte Hillestrøm
Kl. 19.15 Direktør Anders Rasmussen fra
det lokale firma ”Dechra” om
unge, de tager i job.
Kl. 19.45 Spørgsmål og debat
Ca. 20.15 Henrik Alleslev om Hedensted
kommunes jobcenter og indsatsen
under ”Code of Care”
Kl. 21.00 Mødet slutter
NB - Aftensmad inkl. øl/vand koster 50 kr.
Tilmeld dig senest mandag d. 28. februar
til Thyge Risvig tlf. 21 78 45 56
mail: risvigt@gmail.com
Deltager man først fra kl. 19
er der ingen tilmelding
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Ny gruppeformand – Liselotte

Code of Care arbejder på, at flere mennesker
med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer
i livet inkluderes på de danske arbejdspladser.
Code of Care er en nonprofit organisation,
startet af Peter Nørregaard fra Holstebro, som er
indehaver af virksomheden ”Creative
Company”. Virksomheden har ca. 180
medarbejdere og ca. 15 % af dem er personer
med forskellige barrierer.
I vores kommune blev ”Code of Care
Hedensted” stiftet i foråret 2015, hvor 14
virksomheder mødtes på Palsgaard. Der
etablerede man en “Task Force”, med følgende
vision:

”Vi vil sammen skabe enkle rammer for
virksomhederne, så de med passion kan
sikre plads til udsatte mennesker, og derved
give selvværd og velfærd til disse
mennesker”.
Virksomhedernes mål er at bringe
kontanthjælpsmodtagere tættere på
arbejdsmarkedet gennem kortvarige ansættelser
på time-, dags- og ugebasis. Jobcentret vil
gennem samarbejde med virksomhederne i
Hedensted Kommune yde en helhedsorienteret
indsats, der skal hjælpe aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i arbejde af kortere
varighed.

De 9 socialdemokratiske byrådsmedlemmer har
valgt Liselotte Hillestrøm til ny gruppeformand.
Et godt og klogt valg med kvindekraft i front og
MASSER af politisk erfaring i bagagen.
Liselotte har således været medlem af byrådet
siden 2002 og er nu i gang med sin 6. periode.
”Selvom vi er slået af pinden er vi ikke slået
af banen” siger hun. Vi skal gøre os gældende i
de udvalgsposter vi trods alt har fået. Hvilke
poster det er, kan ses i oversigten bragt i
Nyhedsbrevet nr. 8 fra decem1ber 2021.

Generalforsamling 15. marts

I dag tæller Task Forcen i Hedensted ca. 50
forskellige virksomheder. De mødes en gang i
kvartalet, hvor man drøfter forskellige tiltag og
indsatser, for at lave jobåbninger til personer på
“kanten” af arbejdsmarkedet.

Efter to corona-år tegner det nu til, at vi i
partiforeningen kan holde en normal, fysisk
generalforsamling her midt i marts. Denne gang
skal vi mødes i Hornsyld hallens gule
mødelokale, da 3F’s store sal i Hedensted er
optaget denne tirsdag aften.

Den 10. marts 2022 afholder Task Forcen i
Hedensted et arrangement med titlen ”To care
or not to care”. Her inviteres nye
virksomhedsledere til at være med, og det sker i
form af en meget inspirerende video, som du
kan se og høre via linket her:
https://www.facebook.com/codeofcare/videos/3
54748482840109.
Med venlig hilsen fra
Henrik Alleslev

Dagsorden omfatter i alt 16 punkter, og
medsendes som særskilt dokument til
nyhedsbrevet her. Under pkt. 8 Indkomne
forslag, skal vi behandle bestyrelsens forslag
om tilpasning af partiforeningens vedtægter, så
de følger de ændringer, der i 2021 blev vedtaget
i partiets love ved kongressen i Ålborg.
Forslaget medsendes som særskilt dokument,
med gule markeringer af de foreslåede
ændringer.
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Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har d. 20. januar holdt første møde i
2022, og referatet kan læses på hjemmesiden
https://www.sochedensted.dk/
Her blev det besluttet at udvide næste møde 15.
februar for at ”langtidsplanlægge”, idet vi
ønskede at være kreative og få produceret en
rød kalender med medlemsaktiviteter, der
omfatter hele år 2022 og noget af år 2023.
Imidlertid blev mødet 15. februar aflyst, fordi
formanden fik corona, hvilket har betydet, at det
kreative, udvidede møde først finder sted
mandag d. 28. februar. I denne forbindelse
efterlyser vi også forslag til aktiviteter fra
medlemmerne – hvad vil I gerne foretage jer
sammen med andre ?
Det kan være alt fra udflugter, sangaftener,
fælles traveture, politiske diskussioner,
historiske dyk – eller dyk ned i udfordringerne
ved nutidens digitale verden. Det vigtige er, at
vi får det sat tid og sted på noget ”fællesskab” i
den kommende tid.
Hvis alt går vel, kan bestyrelsen have nogle
forslag klar til en uformel drøftelse efter den
formelle dagsorden på den kommende
generalforsamling.

Kvindernes Internationale Kampdag

Denne dag falder i år på en tirsdag, og den
markeres af ”8. Marts Foreningen” med en
Fortælleaften i samarbejde med Hedensted
Bibliotek fra kl. 19-21. Se mere via linket her:
https://www.hedenstedbib.dk/.../fortaelleaft
en...
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Ord fra Vera

Vera Schmidt fra Hedensted er en af to
socialdemokratiske æresmedlemmer i den
lokale partiforening. Det andet æresmedlem
hedder Edith Larsen og bor i Juelsminde (der
var i Nyhedsbrev nr. 5 fra 2019 et portræt af
hende).
Vera Schmidt har altid holdt på, at Kvindernes
Internationale Kampdag er ”hellig” – den skal
markeres, fordi ligestilling er en meget vigtig
sag. Hun udtaler bl.a.
•

Da jeg var 12-14 år gjorde jeg oprør mod
det eksisterende samfund – jeg mente,
der var nogle ting, der kunne være
anderledes.

•

Jeg er glad for, at der var kvinder i 190810, der tænkte FREMAD og gik imod en
mandsdomineret verden.

•

100 års udvikling har vist at
SAMMENHOLD er det eneste, der kan
fremme ligestilling.
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Billeder fra Thyge
Disse tre farverige
damer er malet af
Thyge Risvig efter
inspiration fra et
foto i Vejle Amts
Folkeblad for nogle
år siden. Avisen
skrev dengang om
en optræden af
”Bjergbakkens
Cabaret”.
Syngepigerne
hænger lige nu på
Uldum kro, hvor de
frem til juli måned
er udstillet sammen
med andre af
Thyges malerier.

Rød kalender
Onsdag d. 2. marts – Møde på Uldum Mølle om
Det rummelige arbejdsmarked
Tirsdag d. 8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag
på Hedensted bibliotek

Tirsdag d. 15 marts - Generalforsamling i Hornsyld
Hallens gule mødelokale

Mandag d. 28. februar – Udvidet bestyrelsesmøde
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