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Siden sidst

Siden sidste nyhedsbrev i februar har vi oplevet,
at der stik imod alle forventninger pludselig kan
blive krig i Europa igen. Selvom Ukraine ligger
langt væk ”bag ved Polen” betyder det alligevel
en masse for Danmark – noget som Daniel
beskæftiger sig med i sit indlæg ” Nyt fra
Christiansborg”. Derfor har jeg valgt at vise
Daniel’s portræt sammen med et Danmarkskort,
hvor han dækker over den del, hvor Bornholm
normalt ses.
Krig eller ej, så skal vi fejre Arbejdernes
Internationale Kampdag 1. maj – se hvordan vi
har tænkt os at gøre det på side 3 i
Nyhedsbrevet. En direkte følge af krigen er den
afstemning, vi skal til 1. juni – og hvor vi
efterlyser medlemmer, der gerne vil stille sig til
rådighed som valgtilforordnede.
I det efterfølgende indlæg kan du læse om
Lenea Rhiger Sørensen, som har sagt ja til at
holde tale 1. maj. Bestyrelsen har lagt en plan
for, hvor vi skal afholde medlemsarrangementer
i det kommende år frem til sommeren 2023. Det
kan du få et overblik over på Nyhedsbrevets
side 5. Læs også formandens kommentar til
vores valg af folketingskandidat. Du kan endnu
nå at melde dig til repræsentantskabsmøde i
Galten og møde Mette Frederiksen – se
nærmere side 6. Til slut en introduktion til et
møde på Uldum Højskole d. 30. maj, hvor
emnet er dilemmaer om åndsfrihed.
Inga Sørensen

Ruslands invasion af Ukraine kalder på
sammenhold i Danmark og Vesten.
Dramatisk og vanskelig valgperiode
Da vi vandt valget i juni 2019, og Mette
Frederiksen blev statsminister, havde vi ingen
anelse om, hvor dramatisk og vanskelig en
valgperiode, som vi stod overfor. Mindre end et
år senere blev verden ramt af en global
pandemi, som vi indtil videre er kommet godt
igennem i Danmark, men som stadig fylder
meget andre steder i verden. Og d. 24. februar i
år vågnede vi så op til nyheden om, at Rusland
havde angrebet Ukraine, og at der derfor var
krig på europæisk jord ikke langt fra Danmark.
Putins kyniske og uhyggelige fremfærd er først
og fremmest en tragedie for Ukraine, og vi skal
gøre alt, hvad vi kan, for at bakke op om
ukrainerne – med våben, medicinsk udstyr,
humanitær nødhjælp mm. Samtidig skal vi
forberede os på, at krigen i Ukraine også får
konsekvenser i resten af Europa og herunder
selvfølgelig Danmark:
Flygtninge, økonomisk usikkerhed, stigende
priser samt ikke mindst et behov for at bruge
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flere penge (mange flere penge) på vores
forsvar og den grønne omstilling, så vi i
samarbejde med EU, NATO og Vesten kan
forsvare os selv og hurtigst muligt blive
uafhængig af f.eks. russisk gas. Samtidig – og
oven i alle de andre udfordringer – skal vi passe
godt på vores velfærdssamfund, sådan som vi
også har gjort med f.eks. de gode aftaler om
Arne-pension, styrket velfærdsøkonomi,
infrastruktur og finanslove med penge til f.eks.
minimumsnormeringer, flere sygeplejersker,
styrket psykiatri, bedre ældrepleje mm.
Nationalt kompromis
I krisetider er det vigtigt at stå sammen. I
NATO, EU og Vesten. Men også blandt de
politiske partier på Christiansborg og i den
danske befolkning i det hele taget. Heldigvis er
der mange tegn på et stærkt sammenhold alle de
nævnte steder. F.eks. ser det ud til, at langt
størstedelen af befolkningen er meget opsatte på
at vise solidaritet med det ukrainske folk,
hvilket er godt. Der samles penge ind til
Ukraine og tages en lang række initiativer i
civilsamfundet for at tage godt imod de
ukrainske flygtninge i Danmark.
Også på Christiansborg står et bredt flertal af
partierne sammen. De fem gamle partier –
Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre,
Konservative og SF – har således indgået et
nationalt kompromis, der skal adressere de
mange udfordringer. Både i forhold til forsvar,
sikkerhed, grøn omstilling, økonomi og velfærd.
Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet
En del af det nationale kompromis er, at vi skal
til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet d. 1.
juni i år. Personligt er jeg en varm tilhænger af
det europæiske samarbejde i EU og mener, at
Danmark skal deltage fuldt og helt i
samarbejdet – også når det kommer til forsvarsog sikkerhedspolitik. Derfor kommer jeg
selvfølgelig til at føre kampagne – sammen med
resten af partiet – for et ja til folkeafstemningen
d. 1. juni. Jeg håber, at mange af jer har lyst til
at være med i kampagnen.
Det kommende folketingsvalg
Der er højst lidt over et år til næste
folketingsvalg. Jeg vil selvfølgelig gøre mit
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allerbedste for, at både vores statsminister,
regeringen og jeg selv får opbakning af
vælgerne til at fortsætte arbejdet. Og jeg håber,
at mange af jer vil være med.
På generalforsamlingen i marts blev det
diskuteret, om Hedensted-kredsen skulle stille
med sin egen kandidat eller fortsætte med at
bakke op om undertegnede, der er opstillet i
Favrskov og bosat i Hedensted Kommune. Jeg
synes, at det er en helt fair diskussion, og jeg
har hele tiden sagt, at Socialdemokratiet i
Hedensted selvfølgelig skal føre valgkamp for
lige præcis den kandidat, som partiet lokalt
foretrækker at føre valgkamp for. Så længe den
kandidat er mig, tager jeg glad og taknemmelig
imod al den hjælp, som jeg kan få – og gør mit
allerbedste for at repræsentere kredsen på en
god måde. Og den dag det måtte blive en anden
kandidat end mig, respekterer jeg det
selvfølgelig fuldt ud.
Som politiker – og som menneske – har jeg helt
sikkert både nogle stærke og svage sider.
På samme måde er der ting i folketingsarbejdet,
som jeg holder rigtig meget af, og som er meget
meningsfulde, og andre ting, som for mig ikke
virker så meningsfulde og konstruktive, og som
jeg ikke kommer til at savne den dag, jeg ikke
længere skal være politiker. Men da jeg i
begyndelsen af året gjorde sagen op sammen
med min familie, besluttede jeg mig for, at jeg
gerne ville stille op igen, hvorefter jeg også blev
stillet op til Folketinget på vanlig vis i
Favrskovkredsen. Derfor vil jeg selvfølgelig
gøre mit allerbedste for at bidrage til et så godt
valg som overhovedet muligt for
Socialdemokratiet både i Hedensted, Favrskov
og Østjylland i det hele taget.
Men først har vi en vigtig folkeafstemning om
forsvarsforbeholdet, som sagtens kan blive
meget, meget tæt, og som vi derfor skal tage
seriøst og gøre vores bedste for at vinde.
Venlig hilsen
Daniel Toft Jakobsen
medlem af folketinget
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1. Maj ved Hedensted Søerne

Sidste år fejrede vi 1. maj på Tørring
Campingplads, og forrige år var det i
Juelsminde. I år skal det så være i den centrale
del af vores lange kommune, og her er valget
faldet på Bålhytten i det nye rekreative område
kaldet Hedensted søerne.

April 2022

Der må gerne fiskes i søerne, hvis man har
fisketegn. Det er dog ikke nødvendig med
fisketegn for personer under 18 år og personer,
der har opnået ret til folkepension – dette er oplyst
ved skiltning på stedet.

Vær med til at fejre
1. maj 2022
fra kl. 10 til ??
Vi mødes i den store bålhytte ved
Hedensted Søerne

Hedensted søerne er dannet som gamle
grusgrave på Løsning Hedeslette. Her lå gruset
vidt udbredt i et fladt terræn – nemt at gå til for
gravemaskinen – men kun med få meter ned til
grundvandet, så derfor udvidede man gerne i
bredden i stedet for i dybden. I dag graves der
stadig grus i den allerøstligste del af hedesletten
mellem banen og Remmerslundvej.
På kortet herunder ses bålhyttens placering som
man når frem til fra Årupvej 29, hvor der er
skilt til ”Hedensted søerne”. Kommunen ejer
arealerne, og i de seneste par år er der ryddet op
i området og stierne renoveret. Der er officiel
indvielse af stedet fredag d. 22. april kl. 12-18.
Mere kan ses på kommunens hjemmeside under
Udvalget for Teknik og Miljø, pkt. 41 fra møde
9. marts 2022.

Vi synger og hører på taler af
Folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen
DSU’er Lenea Rhiger Sørensen

+ et par stykker mere

(som vi ikke pt har navne på)

Øl og vand kan købes
men kaffen må du selv medbringe.
Ca. kl. 12 serverer vi
røde pølser og lune frikadeller mv.

1. juni 2022 – Valgtilforordnede

Ved den kommende Folkeafstemning onsdag d.
1. juni er der brug for valgtilforordnede til
kommunens 24 valgsteder og til at indsamle
brevstemmer fra plejehjemmene. Fra
Socialdemokratiet skal der bruges i alt 54
personer. Hvis DU er interesseret i at hjælpe,
hører jeg meget gerne fra dig. Også hvis du er
interesseret i at hjælpe med at sætte plakater op.
Vi modtager i alt 100 plakater fra partikontoret,
der anbefaler, at vi stemmer JA til at afskaffe
EU-forbeholdet om fælles forsvar.
Kontakt hvis du vil hjælpe:
Inga Sørensen, tlf. 40327742
mail: ingas@profibermail.dk
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DSU’er Lenea Rhiger Sørensen
Lenea er opvokset med politik. Hendes morfar
er ”Johnny med de røde seler” – Johnny
Sørensen, der i en årrække sad i Hedensted
byråd for Socialdemokratiet. Lenea havde også
røde seler på, da nedenstående foto blev taget
og bragt i Nyhedsbrevet nr. 3 i 2017.
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træne et rytmehold i Glud hallen. Vi fik
desværre ikke lov at vise vores opvisning frem
da corona ramte midt i sæsonen for opvisninger.
I vinteren 2019 mødte jeg min søde kæreste
Magnus, som ligesom mig elsker det maritime
og har tilbragt mange timer til vands. Efter det
har jeg brugt meget tid på lystsejlads rundt i
Danmark og onsdags kapsejlads i Snaptun
sejlklub – selvfølgelig også med min morfar
Johnny Sørensen, der er gammel sømand.
Da vi ramte Corona i 2020 var jeg ved at
færdiggøre min EUD erhvervsuddannelse og
besluttede mig for at fortsætte med at tage en
EUX – den erhvervsfaglige studentereksamen.
Her fortsatte jeg selvfølgelig mit arbejde i
Elevrådet og er nu formand for elevrådet på
Learnmark Business og næstformand for
Fælleselevrådet for hele Learnmark.
Meget ramt af corona har det føltes som en
længere tid, end hvad det egentligt har været.
Men nu ser jeg lyset for enden af tunnelen, da
jeg her til sommer bliver student.

I dag er Lenea 19 år, og hun har lovet at holde
tale, når vi 1. maj mødes ved Hedensted Søerne.
På opfordring har Lenea fortalt følgende om sit
liv i de 5 år, der er gået siden fotoet med
hundene blev taget:

Omkring kommunal og regionsvalget havde vi
”Demokratiets dag” på min skole, hvor den lille
politiker i mig vågnede igen, da jeg mødte
formanden for DSU Horsens ved navn Liv
Andersen. Her har jeg fundet et politisk
fællesskab, hvor vi arbejder med en masse
spændende ting, og hvor jeg nu sidder i
bestyrelsen. I slutningen af maj skal jeg med til
DSU kongressen, som bliver super spændende
og som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg
glæder mig også meget til at se jer alle til 1 Maj
ved Hedensted søerne.

Jeg var i skoleåret 18/19 et år på BGI
Akademiet hvor jeg brugte min tid på at skabe
en masse sociale relationer og lave en helt
masse gymnastik på rytme linjen, hvor vi i det
sidste halvår havde mange opvisninger rundt i
hele Danmark.
Efter mit år på BGI startede jeg på EUD (2-årig
erhvervsuddannelse) på Learnmark Business på
Strandpromenaden i Horsens, hvor jeg hurtigt
fik meldt mig ind i elevrådet. Her brugte jeg en
masse tid på at videreudvikle skolens sociale
områder. Samtidig brugte jeg min tid på at

Lenea, som
hun ser ud i
dag
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Nyt fra bestyrelsen

Siden sidst har vi haft generalforsamling i
Hornsyld og formanden har sendt referat ud
herfra på mail til medlemmerne. Her skal blot
nævnes et stort velkommen til foreningens nye
kasserer, Louise Stenmann Larsen, der var en af
kandidaterne til kommunalvalget i efteråret
2021 – se evt. præsentation af Louise i
Nyhedsbrev nr. 4 fra juni 2021.
Bestyrelsen har ved et udvidet møde d. 28.
februar planlagt en række medlemsaktiviteter
rundt i kommunen frem til efteråret 2023 – se
den geografiske fordeling af dem på
ovenstående kort.
Der er tale om følgende aktiviteter:
• 1. maj 2022ved Hedensted søerne
• 30. maj 2022: Dilemmaaften om åndsfrihed
– møde på Uldum Højskole
• 13. august 2022: Sommerfest på Hjarnø
• 3. nov. 2022: Fællesspisning på Bjerre kro

• 9. feb. 2023 Sangaften – sted ikke
bestemt endnu
• 9. marts 2023 Generalforsamling – kun
for medlemmer – formodentlig i 3F’s
store sal i Hedensted
• 20. april 2023 Virksomhedsbesøg på
Økologisk Planteprotein A/S
• 1. maj 2023 Fejring af 1. maj ved cafeen
Glud Museum
• 10. aug. 2023 Grøn energi og Sommerfest
ved Gudenåens kilder – vi mødes på
Koutrupgaard Naturcenter.
Alle aktiviteterne (bortset fra generalforsamlingen) er åbne for ikke-medlemmer.
Dilemmaaftenen 30. maj på Uldum Højskole er
nærmere beskrevet på side 7 i nyhedsbrevet her.

• 15. dec. 2022: Julebanko og julefrokost i
3F’s kælder, Hedensted

Side 5 af 8

Nyhedsbrev nr. 2

Om valg af folketingskandidat
Ved det kommende folketingsvalg havde et
flertal i bestyrelsen op til generalforsamlingen
lagt op til et forslag om, at Hedenstedkredsen
skulle stille med egen kandidat ved at foreslå
Kasper Glyngø. Han fik mange personlige
stemmer ved kommunalvalget, hvor der også
var 17 andre kandidater opstillet, hvis stemmer
ikke skal tilgodeses ved et kommende
folketingsvalg.
Ved de seneste 2 valg har Hedenstedkredsen
støttet den model, hvor nuværende medlem af
Folketinget, Daniel Toft Jacobsen, er opstillet i
Favrskovkredsen – og samtidigt bakket op af
vores kreds. En folketingskandidat kan kun
være opstillet i én kreds.
Formålet med modellen er at sikre bedre
muligheder for valg til kandidater, der stiller op
i små kredse. Partiets love tilsiger dog, at der
skal være en kandidat i alle kredse; og derfor
opstiller vi i Hedensted kredsen en såkaldt
skyggekandidat. Skyggekandidaten har ved de
seneste to valg været Thyge Risvig. Hans
opgave er selv at undgå at få stemmer ved
valget; men derimod at få vælgerne i vores
område til at stemme på Favrskovkredsens
kandidat, Daniel.
Metoden har ved de seneste to folketingsvalg
givet valg til Daniel, hvilket vi har været glade
for. Daniel bor som bekendt i vores kommune;
og det er klart en fordel at have en lokal mand
på tinge.
Det var således bestyrelsens analyse, at
Socialdemokratiet samlet set ville få flere
stemmer med Daniel som kandidat i Favrskov
og Kasper som kandidat i Hedensted. Altså en
aktiv kandidat i begge kredse.
På generalforsamlingen den 15.3. skulle der
findes en folketingskandidat for
Hedenstedkredsen. Vi fik desværre ikke skabt
en god proces om dette, fordi der ikke forinden
havde været tilstrækkelig åbenhed om at bringe
Kasper i spil som kandidat. Det vil jeg gerne
beklage. Fordi Kaspers mulige kandidatur først
blev kendt for medlemmerne under selve
generalforsamlingen, kom diskussionen
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uheldigvis hurtigt til at handle om den enes
fortrin frem for den andens osv. Og i det lys
kunne det for nogen se ud som om, at jeg og
bestyrelsen ikke anerkendte Daniels indsats
gennem mere end 8 år i Folketinget. Det gør vi
absolut. Samtidigt vil jeg gerne her pointere, at
vi ser Daniel som et ordentligt menneske med
en integritet som få. Og vi har kun grund til at
være tilfredse med indsatsen i Folketinget.
Resultatet på generalforsamlingen blev, at vi i
Hedenstedkredsen i den kommende valgkamp
fortsat stiller med en skyggekandidat i form af
Thyge Risvig. Derfor vil vi som ved tidligere
valg føre en god og aktiv valgkamp for Daniel
og kæmpe for, at han opnår valg for 3. gang.
På et tidspunkt efter næste folketingsvalg vil
bestyrelsen imidlertid være nødt til at kigge på
dilemmaet med en lokal kandidat – eller en
skyggekandidat. Partikontoret mener, at
Socialdemokratiet samlet set vil få flere
stemmer med en lokal kandidat i alle kredse.
Juelsminde, den 30.3.2022

Bent Alminde
Formand

Repræsentantskabsmøde med Mette

Socialdemokratiet i Region Midtjylland
afholder repræsentantskabsmøde d. 23. april i
Galten Hallen, Røddikvej 18, 8464 Galten.
Hedensted partiforening har 9 stemmer og
pladserne er ikke fyldt op – så du kan nå at
melde dig som en af de delegerede.

Det starter kl. 10 og
der er kaffe og
rundstykker fra kl.
9.30. Ifølge
dagsordenens punkt 4
kommer statsminister
Mette Frederiksen og
giver en landspolitisk
orientering.

Er du interesseret i at komme med, så
Tilmelding til Bent Alminde
Tlf. 6168 4422 mail: b.alminde@me.com
senest torsdag den 14. april kl. 16.00
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Dilemmaaften om åndsfrihed
Mandag d. 30. maj kl. 19.30 på Uldum Højskole, Højskolebakken11, 7171 Uldum

Det er banalt, det er radikalt, det er grænseoverskridende
- sådan beskriver de to foredragsholdere selv, hvad der vil komme til at foregå på
”Dilemmaaften om åndsfrihed” mandag d. 30. maj 2022, kl. 19.30
Foredragsholderne er
Daniel Toft Jakobsen (MF for S) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig-Akademiet)
- begge sidder i bestyrelsen for Foreningen Åndsfrihed
Deltag i en dilemmaaften, hvor ’åndsfriheden’ bliver vendt, drejet og diskuteret – og hvor du selv
bliver udfordret til at tage stilling.
Det er både så banalt, at du krummer tæer, og så radikalt, at du måske nægter at gå med hele vejen.
’Åndsfrihed’ betyder friheden til at tro, mene, udtrykke og leve efter den overbevisning, du selv
finder rigtig: Være den, du er. Det lyder banalt i mange moderne menneskers ører, men det holder
op med at være det, når man tager alvorligt, at åndsfrihed også betyder friheden til fx at arbejde for
udbredelsen af antidemokratiske synspunkter, at være fordømmende på sociale medier eller at være
ligeglad med, at nogle skulle føle sig krænket. Åndsfrihed er nemlig også friheden til at missionere
for det, du finder vigtigt og rigtigt – at mene, du har ret, og forsøge at overbevise andre herom.
Åndsfrihed er ikke en formel frihedsrettighed som ytringsfrihed, religionsfrihed eller
forsamlingsfrihed – det er snarere en slags samlebetegnelse. Men åndsfrihed er en idé og tradition,
som i høj grad har formet det danske samfund – med afsæt i tænkere som fx N.F.S. Grundtvig og
Hal Koch – og som også har sat sit på præg på de danske højskoler. Men hvordan står det til med
åndsfriheden i dag? Er åndsfrihed vigtigere end fx identitetsbeskyttelse? Og hvor frit et samfund
ønsker vi?
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Rød kalender

De tre måneder med forår og de mange helligdage !
Ikke en dårlig tid � – selvom verden lige nu er ”unormal”.
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