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Siden sidst  
Normalt kommer der ikke noget nyhedsbrev i 
sommerferien – men det gør der nu, fordi vi 
skal informere om vores sommertur til Hjarnø. 
Den blev annonceret til lørdag d. 13. august i 
sidste nummer af Nyhedsbrevet, og Helle 
Obenhausen Mortensen og undertegnede har nu 
sammen bestemt, hvordan vi synes sådan en A-
Ø-tur kan forløbe i praksis. Der er meget at se 
på øen, som du kan læse om på de følgende 
sider, og man er meget velkommen til at 
invitere familie, naboer og venner med på turen.  
 
Det sidste valg til Folketinget fandt sted onsdag 
den 5. juni 2019. Det næste folketingsvalg skal 
derfor holdes senest den 4. juni 2023, men vores 
statsminister kan når som helst inden da 
udskrive valg. Og hvornår gør hun det så? Det 
har vi i bestyrelsen besluttet at udskrive en 
konkurrence om. Derfor opfordres 
medlemmerne til at komme med et bud på en 
dato senest 1. september. Hvad præmien er for 
at ramme mest rigtig har vi ikke besluttet endnu 
– men ÆREN er man helt sikker på at vinde.  
 
Den sidste del af nyhedsbrevet handler om, 
hvad vi i bestyrelsen har planlagt af aktiviteter i 
de hektiske uger, der følger, når valget ER 
udskrevet. Her vil der jævnligt være valgtræf i 
form af åbent hus  i 3 F’s kælder, hvor vi 
koordinere valgkampagnen og udveksler 
erfaringer med, hvordan det går med de 
forskellige aktiviteter. Men foreløbig er det 
SOMMER – og forhåbentlig mødes mange af 
os den 13. august for at fejre sommeren 
sammen. 

                                Inga Sørensen 
 

A-Sommertur til Hjarnø 13. august  

 
Vi starter turen med at tage færgen kl. 10 fra 
Snaptun havn lørdag d. 13. august. Kommer 
du lidt før er der tid til at nyde livet på 
havnen, hvor der også er en lille vente 
pavillon for passagererne til færgen. Her 
finder du bl.a. en stor tyk reklamebrochure for 
”Hedenstederne”.   
 
Når vi er kommet i land på Hjarnø – sejlturen 
tager kun ca. 5 minutter – er planen, at vi 
samles på det grønne område lige ved havnen 
og hygger os med medbragt kaffe og en 
formiddagsbasse. Her planlægger vi den 
videre færd og inddeler os i hold alt efter om 
vi vil cykle, gå eller køre i golfvogn rundt til 
øens seværdigheder. Du kan se et udpluk af 
mulighederne på næste side. Hvad der bliver 
bestemt, afhænger af hvad deltagernes ønsker 
og hvad de på forhånd har meldt sig til. – se 
mere på næste side.  
 
Skal du have pungen op af lommen – JA – det 
skal du, for færgebilletten koster 50 kr. for 
voksne og 40 kr. hvis man er over 65 år. Hvis 
man vil have bilen med, koster det 65 kr. 
ekstra. En cykel kan du få med for 20 kr. Alle 
priser er inklusiv returrejse til Snaptun.  
 
Kaffe/the og formiddagsbassen betales af 
Socialdemokratiet – men leje af golfvogn, 
frokost, eftermiddagskaffe og is mv. skal du 
selv betale – på næste side, står der lidt om 
priserne.  
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Leje af elektriske golfvogne koster 175 kr. for 
en time – de kan rumme 4 personer, så det 
bliver lidt under 45 kr. til hver, hvis man er 4 i 
vognen.  
 
Leje af cykel koster 20 kr. i timen – inkl. 
cykelhjelm. En hel dag koster 50 kr.  
 
Samme sted som vi lejer golfvogne og cykler 
kan man også bestille en picnic-kurv til 4 
personer, pris 350 kr. Kurven indeholder bl.a.   
Hjarnø pølser (lavet af mangalitza grise, der er 
opvokset på Hjarnø), engangsgrill samt lokalt 
øl, der er brygget på Hjarnø.  
 
Frokostboks (stor eller lille) kan også bestilles 
ved den lokale pop-up-cafe, se deres udbud via 
http://madogbaeredygtighed.dk/pop-up-cafe-
under-aebletraeerne/. Prisen for luksusudgaven 
og standard boksen er henholdsvis 95 kr. og 65 
kr. pr person.  
 
Det er også muligt at bestille frokost på cafe 
”Den gamle Smedje”, der ligger på Hovedgaden 
midt på øen. Og endelig kan du naturligvis også 
medbringe din egen madpakke hjemmefra.  
 
Planen er, at vi under den indledende 
kaffedrikning deler os op i hold alt efter, hvad 
vi gerne vil se – og så forsøger at samles igen 
i madpakkehuset midt på øen, når vi skal nyde 
frokostmadpakkerne, se nedenstående foto.   
 

 
I tilknytning til madpakkehuset er der også en 
naturlegeplads og der er mulighed for at grille.  
 
Da det er en lørdag i ferietiden, kan der være rift 
om både golfbiler og madkurve mv. Desuden 
vil færgeselskabet også gerne have besked, hvis 

vi kommer mere end 10 personer. DERFOR – 
kræver turen tilmelding fra jer, der gerne vil 
med på den fælles udflugt. Og I er naturligvis 
velkommen til at medbringe børn, børnebørn og 
øvrige familiemedlemmer samt venner, der også 
gerne vil se og opleve Hjarnø.  

 
 
Og hvad kan vi så se på Hjarnø ?  
På øens sydlige strand finder du Kalvestenene, 
der er et fredet område med 10 skibssætninger 
fra vikingetiden. 
 
Du kan besøge Danmarks næstmindste kirke, 
hvor kirkeskibet er et smukt vikingeskib  
 
Du kan besøge Livstilsefterskolen på Hjarnø, 
der er ledet af BGI-akademiet – den store 
efterskole ved Bjerre.   
 
Du kan se på kunst i galleri Kirkesvinget 
 
Du kan bade ved en fin sandstrand ved Hjarnø 
odde i gå afstand fra den lille smukke kirke  
 
Du kan se  Hjarnø’s vinmarker og købe 
produkter herfra.  
 

Tur til Hjarnø lørdag d. 13. august 
Tilmelding senest 9. august til  
Inga Sørensen, tlf. 40327742 
mail: ingas@profibermail.dk 

 
Ved tilmelding oplyses, hvad du evt. 

mere er interesseret i udover at komme 
med færgen kl. 10. Det kan være:  

 
Vil du være med i leje af golfbil?  

 
Ønsker du at leje cykel ? 

 
Er du interesseret i at være med i 
picnickurv med Hjarnøpølser mv?  

 
Er du interesseret i en frokostboks fra 

”Mad og bæredygtighed” ?  

http://madogbaeredygtighed.dk/pop-up-cafe-under-aebletraeerne/
http://madogbaeredygtighed.dk/pop-up-cafe-under-aebletraeerne/
mailto:ingas@profibermail.dk
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Du kan nyde kaffe og kage på Pop-up cafeen 
”Under Æbletræerne”. 
 
Du kan også se sorte mini-mini kælegrise i en 
indhegning ved golfbil-udlejningen – se det 
sjældent skønne foto herunder:  

 
 
Udover de her nævnte seværdigheder er der en 
dejlig natur på Hjarnø og en hel del vejboder, 
der tilbyder salg af diverse produkter.  
 
Og hvornår skal vi så hjem igen ?  
Ja det bestemmer I selv – det behøver ikke 
foregå i samlet flok, og herunder ser i tiderne 
for, hvornår færgen går fra Hjarnø til Snaptun:  

 
 

Inga Sørensen 
 
 
Hvornår er der folketingsvalg?  
Selvom turen til Hjarnø er dedikeret til socialt 
samvær, er det ikke forbudt at snakke politik – 
og i den forbindelse også diskutere, hvornår 
valget kommer. Det vil vi gerne have så meget 
underholdning ud af som muligt – derfor 
udskriver partiforeningen en konkurrence blandt 
foreningens medlemmer om en dato.  

Jeg har selv stædigt holdt fast ved at valget først 
kommer til foråret – og mit input til 
konkurrencen er derfor datoen tirsdag d. 18. 
april 2023.  
 
Hvilken dato tror DU valget kommer? Skriv dit 
gæt på mail til ingas@profibermail.dk eller ring 
til mig (tlf. 40327742) eller sig det mundtligt 
under udflugten d. 13. august. Deadline for at 
komme med et bud, der skal med i 
konkurrencen, sætter vi til 1. september 2022.  
 
 
Når valget ER udskrevet  
På det seneste bestyrelsesmøde før ferien 
besluttede vi i det kommende nyhedsbrev at 
efterlyse frivillige til at hjælpe i 
valgkampagnen. Der skal sættes plakater op fra 
”time 1”, når det er lovligt, og vi skal være 
synlige med campingvogn og hvad vi ellers har 
at være synlige med. For det er VIGTIGT at få 
Daniel valgt, så han kan fortsætte med at være 
vores lokale medlem i Folketinget.  
 
Og så skal vi udnytte, at vi midt i vores aflange 
kommune har et basislokale at samles i – 
nemlig 3 F’s kælder i Hedensted. Her skal vi 
mødes fast to gange om ugen under 
valgkampen. En plan med datoer og tidspunkter 
vil ligge klar, når vi lige kender datoen for, 
hvornår denne valgkampperiode begynder.  
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 11. august 
– her vil punktet ”Forberedelse til valget” 
stensikkert være på dagsordenen. Alle forslag 
fra medlemmerne er mere end velkomne med 
hensyn til,  hvordan vi sikrer et godt valg for 
vores parti her i Hedenstedkredsen. Skriv eller 
ring gerne til formanden Bent Alminde med 
dine ideer. Han har tlf. 61684422 og mail 
b.alminde@me.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingas@profibermail.dk
mailto:b.alminde@me.com
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Rød kalender – version 1-08-2022 

 
 August   September  Oktober 

M 1  T  1  L 1   
T  2  F  2  S 2   
O 3  L  3   M 3  
T  4  S  4  T 4  Folketinget åbner / Bestyrelsesmøde 
F  5  M 5  O 5  
L  6  T 6  T 6  
S  7  O 7  F 7  
M  8  T 8   Bestyrelsesmøde  L 8  
T  9  F 9   S 9  

O 10  L 10  M 10  
T 11  Bestyrelsesmøde  S 11  T 11  
F 12  M 12  O 12  
L 13 Sommertræf - Hjarnø T 13  T 13  
S 14  O 14  F 14  
M 15  T 15  L 15  
T 16  F 16  S 16   
O 17  L 17  A-Kongres-Årsmøde  M 17  
T 18  S 18  A-Kongres-Årsmøde  T 18  
F 19  M 19  O 19  
L  20  T 20  Besøge Horsens Fjernvarme T 20  
S  21  O 21   F 21  
M 22  T 22  L 22  
T  23  F 23  S 23   
O 24  L 24  M 24  
T 25  S 25  T 25  
F  26  M 26  O 26  Byrådsmøde  
L  27  T 27  T 27  
S  28  O 28  Byrådsmøde F 28  
M  29  T 29  L 29  
T 30   F 30  S 30   
O 31  Byrådsmøde   M 31  

 
 

Næste nyhedsbrev udsendes primo september  
Indlæg fra medlemmer modtages meget gerne 

 
Send indlæg til ingas@profibermail.dk  

 
 
 
 

Møde 
om 

budget 
ikke 

fastlagt 
endnu t 
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