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Siden sidst 
Velkommen ind i det nye år 2023 – hvad det så 
end bringer! Vi gik ud af det gamle år 2022 med 
at være en del af en ny bred regering med Mette 
Frederiksen for bordenen. Grundlaget for denne 
nye regering er emnet for partiforeninges første 
medlemsmøde d. 26. januar – se annoncen på 
siden her.  
Og for at genopfriske hukommelsen mht. 
medlemmerne af den nye regering, er der 
efterfølgende en oversigt over alle de nye 
ministre med rød markering omkring de, der 
kommer fra vores parti.  
 
Vores næste arrangement for medlemmerne 
bliver en sangaften på Uldum Højskole d. 9. 
februar, hvor vi har været så heldige at få en 
aftale med Jacob Vestager Thybjerg, der er 
musiker, komponist og foredragsholder og i 
øvrigt også underviser på Uldum Højskole.  
 
Der har tidligere været annonceret et besøg på 
Fjernvarme Hosens d. 3. november 2022 – det 
blev af forskellige årsager udskudt, og nu har vi 
en ny dato – nemlig 2. marts 2023.  
 
I marts måned skal vi også holde 
partiforeningens genrealforsamling – det bliver 
14. marts. Nyhedsbrevets sidste indlæg har 
overskriften ”Rigtige mennesker og levende 
ord” – her har jeg skevet noget om, hvor vigtig 
det er at MØDE OP, og få set og hørt de 
mennesker, vi som medlemmer vælger skal 
repræsentere os i de politiske organer.   

 
Inga Sørensen 

Regeringsgrundlaget- medlemsmøde 
Formand Bendt Alminde skriver om mødet:  
Kort før jul blev der dannet en regering med 
deltagelse af S, V og M. En såkaldt regering 
hen over midten. Regeringsgrundlaget er det 
fundament, regeringen skal arbejde ud fra. 
 
Der er gode socialdemokratiske aftryk i 
regeringsgrundlaget; og der er også mere ”blå” 
aftryk. 
 
Vi vil gerne invitere til et medlemsmøde om 
regeringsgrundlaget og regeringsdannelsen.  
I den anledning har vi truffet aftale med 
folketingsmedlem Malte Larsen fra Randers, 
der har lovet at give os indblik i dele af 
regeringsgrundlaget. Og der vil naturligvis også 
være god lejlighed til at stille spørgsmål til det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemsmøde om regeringsgrundlaget 

finder sted 
Torsdag, den 26. januar  

kl. 16 – 18 
i 3F huset, Præstegårdsvej 2, Hedensted. 

 

 
MF Malte Larsen har været medlem af  

Folketinget siden 2019 og er nu it-ordfører 
og digitaliseringsordfører. Se evt. mere om 

Malte via linket 
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/malte-

larsen 

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/malte-larsen
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/malte-larsen
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Den nye regering  
Hermed et hurtigt overblik over de 23 ministre i 
den nye regering ”hen over midten”, hvor vi har 
11 poster. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Besøg på Fjernvarme Horsens 2. marts 
Fjernvarme er stadig et højaktuelt emne i vores 
kommune, og derfor er vi glade for nu at kunne 
tilbyde det besøg på Horsens Fjernvarmeværk, 
som blev udskudt i november 2022.  Besøget 
starter med en rundvisning, hvor vi bliver 
udstyret med vest og sikkerhedshjelm – 
deltagerne anbefales at tage varmt tøj på samt 
fast fodtøj. Christian Niederbock, direktør på 
Fjernvarme Horsens, har følgende program 
for besøget:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg Horsens Fjernvarme 
Endelavevej 7, 8700 Horsens 

Torsdag d. 2. marts 2023  kl. 16-18 
• Velkomst og rundvisning  
• Fjernvarmens rolle i grøn omstilling 
• Energikilder i fjernvarmesystemet  
• Energipolitik / energipolitiske aftaler 

– konsekvenser national og lokal 
• Den aktuelle situation på 

energimarkederne / Energipriser  
• Afrunding og debat 

Tilmelding senest onsdag d. 22. februar 
til Inga tlf. 40327742  eller mail 

ingas@profibermail.dk 
 

Max 25 deltagere  
 

mailto:ingas@profibermail.dk
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Sangaften med Jacob Thybjerg  
 

 
 
Hvis man googler Jacob Tybjerg, får man 
imponerende mange hits – og dykker man f.eks. 
ned under overskriften ”det de siger”  
 https://sangaften.dk/det-siger-de/  får man 
virkelig lyst til at opleve en aften med ham. Det 
får vi alle mulighed for torsdag d. 9. februar, 
som det fremgår af nedenstående:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi håber på god tilslutning til sangaftenen. Vi 
har besluttet, at der skal være mindst 20 
tilmeldte, før vi synes det giver mening – så 
derfor – skynd dig at melde dig til, hvis du har 
lyst til en aften, hvor vi i godt selskab får rørt 
sangmusklerne og bliver underholdt af en meget 
kompetent musiker og foredragsholder.  
 
 
Generalforsamling d. 14. marts  
Når du har kalenderen fremme, så slå også et 
kryds torsdag d. 14. marts, hvor partiforeningen 
holder generalforsamling. En af punkterne er 
her, at vi skal vælge spidskandidat til byrådet. 
Her vil bestyrelsen enstemmigt foreslå Kasper 
Glyngø. Vi skal også denne aften vælge 
folketingskandidat, og har har vi ikke pt. et 
navn. Forslag fra medlemmerne er meget 
velkomne. 
 
 
Rigtige mennesker og levende ord  
”Mennesker betyder alt …” lyder et ofte brugt 
citat. Det gælder bestemt også i politik. Men for 
at vi kan afgøre, om vi har tillid til et menneske 
skal vi høre og se og helst også tale med 
vedkommende. Derfor er det så uhyre vigtigt, at 
vi benytter de lejligheder vi har, til at møde de 
politikere, der repræsenterer os – eller gerne vil 
vælges til at repræsentere os i fremtiden.  
 
I dagens digitale Danmark får vi en frygtelig 
masse informationer ind via en skærm – men 
det kan aldrig erstatte det personlige møde med 
rigtige mennesker, hvor man kan fornemme 
stemningen og kemien blandt de fremmødte, og 
direkte kan stille spørgsmål og være i dialog 
med hinanden.  
 
Som medlem af Socialdemokratiet har du valgt 
et parti – men et parti består af levende 
mennesker, og de kan være vidt forskellige. 
Derfor en kraftig opfordring til at møde op, når 
der er lejlighed til dialog og diskussion – som 
der f.eks. er lagt op til på medlemsmødet d. 26. 
januar og vores generalforsamling d. 14. marts.  
Styrk demokratiet og mød op, hvor du kan gøre 
din indflydelse gældende.  
 

Inga Sørensen 
 

 
Sangaften med Jacob Tybjeg 

 
Torsdag d. 9. februar  
Kl. 19.30 til ca. 21.30 

 
på Uldum Højskole  

Højskolebakken 7171 Uldum  
 

Pris 50 kr., hvis man vil opleve 2. halvleg, 
hvor vi drikker kaffe og spiser kage. 

 
Tilmelding senest torsdag d. 2. februar  

til Thyge Risvig  
tlf. 21784556 

mail: risvigt@gmail.com     
  

https://sangaften.dk/det-siger-de/
mailto:risvigt@gmail.com
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