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Siden sidst 
Siden sidst har vi haft medlemsmøde om den 
den nye midterregering. Det har vores formand 
Bent Alminde skrevet et indlæg om, som du kan 
se her på forsiden af nyhedsbrevet sammen med 
omtale og foto af statsminister Mette 
Frederiksen fra nytårsmmøde i Fredricia to dage 
efter vores medlemsmøde.  
 
Efterfølgende har mangeårrigt medlem fra 
Lindved, Mogens Ingemann, skrevet hvad han 
mener om den nye SVM- regering.  
 
Fjernvarme er meget aktuel i Hedensted 
kommune, især de mindre byområder, der lige 
nu er i gang med at skulle give tilsagn, om de 
vil være med eller ej. Læs om turen til 
Fjernvarme Horsens 2. marts og få et overblik 
over fjernvarmesituationen i vores kommune.  
 
Partiforeningens genralforsamling foregår i år i 
Lindved – læs nærmere om det på side 4.   
 
Lasse Kilde Andersen er formand for 
ungdosmskolens bestyrelse. Han har efter 
opfordring leveret indlægget ”En ungdomsskole 
i udvikling”. Ungdommen var også til stede, da 
partiforeningen holdt sangaften på Uldum 
Højskole d. 9. februar – se foto og kort omtale  
af dette arragnement på side 5 i Nyhedsbrevet.  
 
Foråret er på vej, og om lidt er det første maj. 
Som sidste indlæg er der lidt om, hvordan vi i 
partiforeningen har tænkt os at markere denne 
dag.  

Inga Sørensen 

Fra medlemsmøde 26. januar  
Socialdemokratiet i Hedensted kommune havde 
indkaldt til medlemsmøde om 
regeringsgrundlaget den 26. januar i 3F huset i 
Hedensted. Ca. 15 var mødt op for at høre, hvad 
MF Malte Larsen fra Randers kunne berette om 
sagen. Og der var efterfølgende god mulighed 
for at diskutere både det politiske indhold og 
også processen i forhold til forløbet af forslaget 
om afskaffelse af St. Bededag.  
Overordnet mente de fleste på mødet, at det var 
en meget dårlig beslutning at afskaffe St. 
Bededag, og jeg tror, alle var enige om, at det 
var dårlig timing – og derved også en dårlig 
proces. Især var mange utilfredse med, at 
beslutningen tilsyneladende er truffet hen over 
hovedet på fagbevægelsen, hvilket er en rigtig 
dårlig ide, mens der forhandles overenskomster 
for det private arbejdsmarked. 
 
Lørdag den 28. januar var der traditionen tro 
nytårsmøde i Fredericia, hvor statsminister 
Mette Frederiksen var til stede både under 
evalueringen af valgkampen – og efterfølgende 
til det politiske møde.  

 
 
Under eftermiddagens politiske møde 
redegjorde statsministeren for, hvorfor det er 
nødvendigt, at der skaffes flere (nye) penge til 
statskassen.  
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Selv er jeg, efter at have hørt Mette Frederiksen, 
blevet overbevist om vigtigheden af, at der skal 
skaffes nye penge til såvel forsvar som til 
velfærd. Og til den grønne omstilling. 
Men jeg er også sikker på, at statsministeren har 
hørt, hvad vi siger fra det ”såkaldte bagland”. 
 
Fagbevægelsens opgave er først og fremmest at 
sørge for gode løn- og arbejdsvilkår for dets 
medlemmer. Og det er fagbevægelsen lykkedes 
overordentlig godt med. Var det ikke den 
tidligere LO formand, Thomas Nielsen, der 
sagde: ”Vi har sejret ad helvede til.” I vores 
kælder i 3F huset i Hedensted hænger en 
gammel S valgplakat med sloganet: 8 timers 
arbejde, 8 timers søvn og 8 timers fritid. Vi har 
med andre ord som parti tidligere ment noget 
om de spørgsmål, fagbevægelsen arbejdede 
med.  
 
Med økonomer som tidligere statsminister, Jens 
Otto Krag, har partiet set nødvendigheden af, at 
hvis der skal være råd til velfærd, så skal der 
arbejdes mere. Derfor var det til gavn for 
samfundet, at kvinder fra tiden efter 2. 
verdenskrig i stor stil kom ud på 
arbejdsmarkedet. De bidrog i høj grad til både 
velstand og velfærd. Jeg tror, Mette 
Frederiksens tilgang til, at vi skal arbejde mere, 
er i tråd med dette. Fx sagde hun i lørdags: ”Vi 
skal arbejde, arbejde..” 
 
Selv om vi i Socialdemokratiet har en anden 
opgave end fagbevægelsen, så mener jeg, at vi 
har brug for hinanden. I regeringsgrundlaget er 
der to meget afgørende punkter, der gavner os 
alle, nemlig at skattefradraget for 
fagforeningskontingent forhøjes – samt ved 
ledighed, da bevares de forhøjede dagpenge de 
tre første måneder. 
 

Bent Alminde 
Fmd. 

 
Forud for medlemsmødet d. 26. januar var 
medlemmerne blevet opfordret til at komme med 
skriftlige indlæg, hvis de ikke havde mulighed 
for at komme til mødet. Det havde flere gjort, 
bl.a. Mogens Ingemann Thomsen, 
Agersbølparken 17, Lindved 7100 Vejle 
 

Om SVM-regeringen  

Jeg har været medlem af socialdemokratiet 
siden begyndelsen af 1960erne. Jeg har 
naturligvis ikke altid været fuldstændig enige i 
den politik, som skiftende socialdemokratiske 
regeringer har ført, men jeg har aldrig alvorligt 
overvejet at melde mig ud af partiet.  
 
Jeg er af den opfattelse, at en regering skal 
bedømmes på sine handlinger. Jeg var således 
meget enig i den politik, som den tidligere 
socialdemokratiske mindretalsregering førte 
f.eks. med indførelse af ”Arne-pensionen” og 
med den måde, hvorpå man tacklede 
problemerne med Corona pandemien.  
Derfor forsvarede jeg også regeringen og 
Statsminister Mette Frederiksen i en debat i den 
lokale presse med Hans Kristian Skibby og 
Troels Lund, som begge i læserbreve følte sig 
kaldet til at angribe Statsministeren i en tone, 
som efter min mening ikke alene var usaglig, 
men også langt under det niveau, som man kan 
forvente af folketingsmedlemmer. Jeg var jo 
heller ikke den eneste, der bakkede op om 
denne regering, idet socialdemokratiet som 
bekendt fik et fantastisk valg.  
 
Hvad er så min mening om SVM-regeringen? 
Det overraskede mig ikke, at den opstod, for 
Mette Frederiksen havde jo før valget 
tilkendegivet, at man ville forsøge at danne en 
regering hen over midten. Selv om jeg var 
skeptisk med hensyn til projektet, tænkte jeg, at 
det var spændende at se, hvad der kunne 
komme ud af eksperimentet, men desværre 
lover starten ikke særlig godt!  
I en tid hvor mange mennesker er ramt af stress 
og har en hård arbejdsdag, dikterer regeringen, 
at alle skal arbejde endnu mere.  



Nyhedsbrev nr. 2        Februar  2023 

 

 
Side 3 af 6 

Ved at slette Bededag som en helligdag griber 
regeringen tilmed ind i den danske model, hvor 
fagforeninger og arbejdsgivere forhandler løn 
og arbejdstid. At det ovenikøbet sker uden 
forudgående forhandlinger med arbejds-
markedets parter, gør det efter min mening tude 
tosset.  
 
Regeringen har to begrundelser for 
nødvendigheden af forslaget. Man har regnet 
ud, at det vil give nogle milliarder til 
statskassen, og at det tilmed vil betyde et større 
arbejdsudbud. Med hensyn til milliarderne har 
jeg forstået, at der er en del økonomer, der 
sætter spørgsmålstegn ved, hvor mange det 
giver i hvert fald på længere sigt, og med 
hensyn til arbejdsudbuddet forstår jeg det ikke 
helt. Betyder det, at fordi nogle skal arbejde 
mere, bliver andre overflødige og derfor skal 
finde andet arbejde. 
  
De milliarder, som regeringen kalkulerer med, 
at bededagssletningen vil give, meddelte man i 
første omgang skulle bruges til forsvaret, men 
senere har jeg forstået, at de også kan bruges til 
andet. Det eneste argument man ikke hører er, 
at de også skal bruges til skattelettelser, bl.a. for 
den mest velbjergede del af befolkningen.  
Det er helt åbenlyst, at der er mange 
presserende opgaver for regeringen at tage fat 
på. Men skattelettelser er efter min mening 
ikke en af dem. Derimod trænger sundheds-
væsenet til gennemgribende reformer. Skiftende 
venstreledede regeringer med Lars Løkke i 
spidsen har forlangt besparelser på det 
offentlige sundhedsvæsen, og det har medført 
stigende private aktører på området.  
 
Privathospitaler og vikarbureauer har tiltrukket 
sygeplejersker og læger fra det offentlige 
system på grund af bedre løn og arbejdsforhold. 
Med en venstre sundhedsminister er jeg bange 
for, at det fortsætter af den vej. Det samme 
gælder ældreområdet, hvor venstre også ønsker 
flere private friplejehjem og større valgfrihed 
altså øget privatisering, hvor økonomien tages 
fra de offentlige kasser.  
Som det fremgår af ovenstående, er jeg ikke 
særlig tryg ved SVM-regeringen. Jeg håber, jeg 
tager fejl, og at socialdemokratiet ikke vil 
glemme sine rødder. 

Fjernvarme Horsens – 2. marts 
Som annonceret tidligere er der torsdag d. 2. 
marts mulighed for at komme på 
virksomhedsbesøg hos Fjernvarme Horsens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så hvis du gerne vil blive klogere på fjernvarme 
og have lejlighed til at spørge ind til aktuelle 
emner så skynd dig at melde dig til nu. 
Besøget er gratis og invitationen gælder også 
andre end medlemmer – så længe der plads.  
 
Besøget starter med en rundvisning, hvor vi 
bliver udstyret med vest og sikkerhedshjelm – 
deltagerne anbefales at tage varmt tøj på samt 
fast fodtøj. Christian Niederbockstruck, direktør 
på Fjernvarme Horsens viser os rundt og holder 
oplæg for os bagefter. Besøget slutter kl. 18,  
 
På følgende side i nyhedsbrevet er vist et kort  
med status for fjernvarmen i vores kommune – 
sammenstillet med et kort over bopæl for vore 
ca. 200 medlemmer. Størsteparten bor i 
”grønne” områder, hvor der allerede ER 
fjernvarme – men der er også en del, der bor i 
de øvrige farvede cirkler, hvor der arbejdes på 
at etablere fjernvarme – enten via selvstændige 
selskaber – eller ved at de bliver satellit 
stationer til eksisterende fjernvarmeselskaber.   
 
 

Besøg Fjernvarme Horsens  
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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Generalforsamling d. 14. marts  
Indkaldelsen til generalforsamling blev rettidigt 
sendt ud til medlemmerne d.13. februar, idet 
den ifølge vedtægterne skal udsendes med en 
måneds varsel. Bestyrelsen forsøger at sprede 
medlemsaktiviteterne ud i vores aflange 
kommune, og derfor foregår general-
forsamlingen denne gang på Lindved 
Sognegård i den sydvestlige del af kommunen – 
sidste år blev den afholdt i Hornsyld centralt i 
kommunens østlige del.  
 
Af hensyn til forplejningen er det velkomment, 
hvis man på forhånd tilmelder sig til formanden 
– men det er naturligvis ikke en forudsætning 
for at komme. Som medlem af foreningen har 
du ALTID ret til at møde op på 
generalforsamlingen og give din mening til 
kende. Formandens kontaktoplysninger står 
nederst på den medsendte dagsorden.  
 
Bestyrelsen håber på god tilslutning og en god 
debat tirsdag d. 14. marts kl. 19.  
 

Inga Sørensen 

Der er en LANG dagsorden, som medsendes 
nyhedsbrevet her som særskilt bilag. Husk at .  
 
Sidste år foregik det i Hornsyld, og i år bliver 
det afholdt på sognegården i Lindved, idet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ungdomsskole i udvikling 
Efter nogle hårde år med nedlukninger har vi 
igen fået fuld fart på en lang række af 
aktiviteter, og tilbud til de unge i Hedensted 
Kommune. I mellemtiden har vi gjort os 
grundige overvejelser omkring hvordan vi kan 
højne kvaliteten i vores fritidstilbud, og gøre 
ungdomsskolen mere relevant for de unge.  
 
Det er ingen hemmelighed, at de unge er blevet 
sværere at nå. Og vi vil rigtigt gerne skabe 
nogle rammer de kan se sig selv i. Derfor har vi 
øget fokus på at inddrage de unge i arbejdet 
med at skabe en god ungdomsskole. Fællesskab 
er stadig et nøgleord. Og de unge peger selv på, 
at samvær og fælles oplevelser med andre unge 
vægter højest.  
 
Ud over at tage de unge mere med på råd, har vi 
også kigget ind ad. På vores organisation, vores 
fritidstilbud, vores klubber, vores opgave-
løsning osv. Her stod det klart, at meget kunne 
og skulle gøres. Derfor har vi i de sidste år 
arbejdet med at relancere og kvalificere 
ungdomsskolen i Hedensted Kommune.  

 

Røde signaturer viser fordelingen af 
medlemmernes adressepunkter. 

  

Grønne cirkler viser eksisterende fjernvarme 
 
Øvrige farvede cirkler viser lokalområder, hvor 
der på en eller anden måde arbejdes på at 
etablere fjernvarme – som f.eks. i Juelsminde.  
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En proces der for alvor tager fart med 
ansættelsen af Jakob Klode Damgaard som ny 
ungdomsskoleleder i efteråret 2021. Alle vores 
digitale platforme har fået en overhaling. Nyt 
navn/logo, nyt design, nyt website 
(https://www.unghedensted.dk/). Og vi er langt 
mere aktive på sociale medier, såsom Facebook 
og Instagram.  

 
I tillæg ansatte vi i sommeren 2022 Heidi 
Rosengren i en nyoprettet stilling som 
fritidskoordinator. Ambitionen var at styrke 
vores fritidstilbud, og Heidi har leveret siden 
dag ét. Det har b.la. udmøntet sig i et nyt 
aktivitetskatalog, med en bred vifte af 
aktiviteter for de unge 
(https://issuu.com/ungdomsskolenhedensted/do
cs/final_hedensted_katalog_link).  
Derudover har vi indledt fase 1 af ombygningen 
af Ungdomsgården i Hedensted, som endelig 
forventes færdigt ved udgangen af april 2023. 
Vi håber på at renoveringen kan skabe nogle 
gode rammer for klubmiljøet og læring i 
heltidsundervisningen.  
 
I Hedensted Kommune påtager ungdomsskolen 
sig en lang række af opgaver, der i de senere år 
blot er udvidet yderligere. Foruden klubtilbud, 
SSP og fritidsundervisning varetager vi også det 
kommunale tilbud om specialiseret 
undervisning til udskolingselever fra 8. klasse 
og frem. En stor opgave, med bred politisk 
bevågenhed og velvilje. Hvorfor vi ikke blev 
ramt nær så hårdt af den kommunale sparekniv i 
2022. Ungdomsskolen deltager også i §17.4 
udvalgets arbejde og spiller en central rolle heri 
som bindeled mellem mange af aktørerne på 
ungeområdet. Alt i alt sker der rigtigt mange 
spændende ting i ungdomsskolen, og langt flere 
end der kan nævnes her. Jeg kan klart anbefale 
at følge med i arbejdet. 
 

Lasse Kilde Andersen 
Formand Ungdomsskolebestyrelsen 

Fra sangaften på Uldum Højskole  
Den 9. februar havde partiforeningen inviteret 
til sangaften med Jacob Tybjerg på Uldum 
Højskole. Det blev en meget spændende aften, 
hvor vi blev præsenteret for mange af de nye 
sange i Højskolesangbogen, og hvor vi blev 
næsten ”blæst omkuld” af Jacobs evne til at 
trylle ved flygelet og hans viden og humor, når 
han fortalte om sangenes indhold og oprindelse.  
 
Til forskel fra den modne alder og relativ 
mange rynker, der kendetegnede flertallet af de 
fremmødte medlemmer, så var vi heldige at 4 af 
højskolens unge elever også mødte op og sang 
med af hjertens lyst til Jacobs fejende musik. 
De unge menneskers sagde glad ja, da de ved 
kaffebordet senere blev spurgt, om de havde 
noget imod at blive fotograferet til 
nyhedsbrevet. Derfor er det deres fotogene 
hoveder vi ser på nedenstående foto fra aftenen.   
 

 
 

 
 
Efter kaffen, blev der 
tid til lidt mere spil 
og sang.  
Stor tak til Jacob for 
en fantastisk aften på  
Uldum Højskole.  
 

Inga Sørensen 

https://www.unghedensted.dk/
https://issuu.com/ungdomsskolenhedensted/docs/final_hedensted_katalog_link
https://issuu.com/ungdomsskolenhedensted/docs/final_hedensted_katalog_link
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1. Maj og Rød Kalender  
Til markering af 1. maj 2023 har vi været så 
heldige at få lov at bruge arealet, hvor Glud 
Museum har til huse.  Og ”vi” er i denne 
forbindelse ikke bare den socialdemokratiske 
partiforening men også tre andre røde partier 
nemlig SF, Enhedslisten og Alternativet.  
 
Planlægningen er i fuld gang, og vi har den 
første taler på plads, nemlig en af vore trofaste 
medlemmer, John Madsen. 

 
Og hvis man ikke lige kender John Madsen, kan 
man se noget om ham på hjemmesiden 
www.aakjaer-causeri.dk. Og hvis man ikke 
kender Jeppe Aakjær – ja så er der al mulig 
grund til at møde op d. 1. maj for at komme til 
at kende ham. Han var i sin tid meget 
opmærksom på den sociale ulighed, som han 
har beskrevet i bl.a sangen om Jens Vejmand.   
Mere om 1. maj  i næste nummer af 
nyhedsbrevet.   
 

Februar  Marts April Maj 

O  1     O  1     L  1     M  1 Første maj 

T  2     T  2  Fjernvarme Horsens   S  2     T  2   

F  3     F  3     M  3   14  O  3   

L  4     L  4     T  4     T  4   

S  5     S  5     O  5     F  5 Store bededag 

M  6   6  M  6   10  T  6 Skærtorsdag   L  6   

T  7     T  7     F  7 Langfredag   S  7   

O  8     O  8  Kvinde-kampdag    L  8     M  8   

T  9  Sangaften Uldum Højskole  T  9     S  9 Påskedag   T  9   

F 10     F 10     M 10 2. påskedag 15  O 10   

L 11     L 11     T 11     T 11   

S 12     S 12     O 12     F 12   

M 13   7  M 13   11  T 13     L 13   

T 14  Bestyrelsesmøde   T 14  Generalforsamling    F 14     S 14   

O 15     O 15     L 15     M 15   

T 16     T 16     S 16     T 16   

F 17     F 17     M 17   16  O 17   

L 18     L 18     T 18     T 18 Kristi himmelfartsdag 

S 19     S 19     O 19     F 19   

M 20   8  M 20   12  T 20  Bestyrelsesmøde   L 20   

T 21     T 21     F 21     S 21   

O 22  Byrådsmøde    O 22     L 22     M 22   

T 23     T 23     S 23     T 23   

F 24     F 24     M 24   17  O 24  Byrådsmøde  

L 25     L 25     T 25     T 25   

S 26     S 26     O 26  Byrådsmøde    F 26   

M 27   9  M 27   13  T 27     L 27   

T 28     T 28     F 28     S 28 Pinsedag 

 

O 29  Byrådsmøde   L 29     M 29 2. pinsedag 

T 30  Bestyrelsesmøde    S 30     T 30   

F 31        O 31   

 

http://www.aakjaer-causeri.dk/

