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Siden sidst 
Lige nu er der en hel del uafklarede forhold, 
som vi ikke ved, hvordan ender – derfor 
starter nyhedsbrevet her, med 2 
medlemsarrangementer, som vi kender dato, 
tid og sted for. Det er et spændende og aktuelt 
fyraftensbesøg 3. november hos Horsens 
Fjernvarme. Efter besøget samles vi samme 
dag til middag på Bjerre Kro, hvor menuen 
står på andesteg og hvad dertil hører. Medens 
besøg og rundvisning på Horsens 
fjernvarmeværk er ganske gratis skal du selv 
betale for andestegen på  Bjerre kro.  
 
Overskriften ”Midt i en budgettid” fortæller 
lidt om baggrunden for kommunens 
økonomiske situation og om den 
igangværende proces med at få vedtaget et 
budget for året 2023.  I det følgende indlæg, 
”Klar til folketingsvalg” skriver vores 
kandidat og nuværende medlem af 
Folketinget Daniel Toft Jakobsen noget om 
valgets temaer og hvilke holdninger og 
principper han går til valg på.  
 
Endelig er der i Nyhedsbrevet her et indlæg 
om Socialdemokratiets årsmøde i Ålborg, der 
blev afholdt i weekenden 17. og 18. 
september 2022. Læs Bent Almindes indtryk 
fra årsmødet, hvor han som formand for 
partiforeningen i Hedensted deltog sammen 
med 4 andre fra bestyrelsen.  

Inga Sørensen 
 

Besøg hos Horsens Fjernvarme 

 
Fjernvarme er et højaktuelt emne i vores 
kommune, og derfor er vi glade for nu at kunne 
tilbyde et besøg på Horsens Fjernvarmeværk 
torsdag d. 3. november 2022. Aftalen er 
kommet i stand takket være tidligere 
bestyrelsesmedlem Annette Niemi, der er gift 
med direktøren for Horsens Fjernvarmeværk, 
Christian Niederbockstruck. Besøget starter 
med en rundvisning, hvor vi bliver udstyret 
med vest og sikkerhedshjelm – deltagerne 
anbefales at tage varmt tøj på samt fast fodtøj. 
Christian har sendt følgende program for 
besøget:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg Horsens Fjernvarme 
Endelavevej 7, 8700 Horsens 

Torsdag d. 3. november 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 torsdag d. 27. okt. 
til Inga tlf. 40327742  eller mail 

ingas@profibermail.dk 
 

Max 25 deltagere  
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Andesteg på Bjerre Kro  

 
I den række af medlemsaktiviteter, der blev 
præsenteret i Nyhedsbrevet april 2022, var 
nævnt fællesspisning på Bjerre Kro 3. nov. 
2022. I bestyrelsen har vi besluttet, at når vi er 
så tæt på Mortensaften vil det være relevant at 
menuen kommer til at bestå af andesteg med 
rødkål og hvad dertil hører. 
 
Dagen falder sammen med besøget på Horsens 
Fjernvarme – men ved nærmere eftertanke kan 
det være en god ide at samles til en hyggelig 
fællesspisning efter besøget, der slutter kl. 18. 
Det er naturligvis sådan, at man kan vælge kun 
at deltage i den ene aktivitet – og det er også 
sådan, at begge aktiviteter er åbne for ikke med-
lemmer. Så hvis naboen gerne vil deltage i 
fjernvarmebesøg – eller kun i fællesspisningen, 
så er det også muligt, blot det klart og tydeligt 
fremgår af tilmeldingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiets økonomi er sådan, at  
 

Sammenkomsten på Bjerre kro skal betales af 
deltagerne. Lige nu kendes prisen på andesteg 
ikke, men den vil blive sendt ud snarest i en 
separat meddelelse.  
 
Vi håber på god tilslutning til initiativet. En god 
tommelfingerregel er, at der skal være mindst 
10 tilmeldte til disse medlemsaktiviteter for at 
de afholdes. Ved den planlagte sommertur til 
Hjarnø 13. aug. var tilslutningen kun på 7 
personer, og den blev derfor aflyst.  
 
 
Midt i en budgettid  

 
Uddrag af Henrik Alleslevs tale ved 
medlemsmødet om budget onsdag d. 21. 
september 2022 
 
101 mill. skal vi finde i 2023. Selvom jeg har 
været med til at forhandle mange besparelser i 
de 20 forudgående budgetter, som jeg deltaget i, 
så er det her, uden sammenligning, det sværeste 
budget, jeg har været med til. 
  
Da de 3 kommuner blev sammenlagt, var 
visionen, at vi ville være en landkommune med 
en decentral struktur, og med stor fokus på de 
styrker de enkelte lokalområder har at byde på.  
  
Den seneste udligningsaftale, som blev iværksat 
i 2020, kostede os ca. 36 mill. om året og det er, 
langt han ad vejen, de 100 mill. vi står og 
mangler i dag. Det viser med al tydelighed, at vi 
ikke har opbakning fra Christiansborg til at 
drive en kommune med en så decentral struktur, 
som vi gerne vil. 
  
Vi står over for store udfordringer i årene der 
kommer. Der bliver stadig flere børn og unge 
der har ondt i livet og har diagnoser. Mange af 
dem, kræver et special-tilbud. 
  

Andesteg på Bjerre Kro  
Bjerrevej 351, 8783 Hornsyld 

Torsdag d. 3. november kl. 18.30 
 

 
 

Tilmelding senest torsdag d. 27. okt. 
til Inga tlf. 40327742  eller mail 

ingas@profibermail.dk 
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Der bliver stadig flere ældre. Dejligt at vi lever 
længere, men det koster at passe bedre på 
hinanden. 
 
Hjælpen til borgere med handicap og psykiske 
lidelser er nærmest eksploderet, og på 
sundhedsområdet overtager vi tidligere og 
tidligere borgere fra sygehusene. Nogle af dem 
er ikke færdigbehandlet, når de vender hjem. 
Det udfordrer os på hænder og faglighed. 
  
Oven i det, kommer, at vi mangler hænder. Vi  
står derfor over for en kæmpestor udfordring 
med at rekruttere samt ikke mindst, at fastholde 
fagligt kvalificeret personale til de mange 
opgaver. 
  
Der er sendt et sparekatalog på 52. mill. ud i 
høring. Flere af besparelserne vil komme til at 
gå ud over den struktur vi kender i dag. Og ikke 
mindst på skoleområdet, har forslagene vakt 
bekymring ude i de mindre lokalsamfund. 
 
Det er fuldt forståeligt, at man bliver nervøs og 
vil gøre alt for at bevare den tryghed, der ligger 
i at børnepasningen og skolen forbliver i 
nærområdet. 
 
Men også på andre områder, vil man komme til 
at mærke besparelserne. Flere servicetilbud på 
senior- og ældreområdet, samt på handicap-
området beskæres eller bortfalder helt. 
 
Vi skal selvfølgelig have budgettet for 2023 på 
plads, men i Socialdemokratiet går vi ind i 
budgetforhandlingerne med det overordnede 
formål, at vi skal have de langsigtede briller på. 
Vi skal have fundet løsninger, der holder på den 
lange bane og ikke bare det næste budgetår. 
Vi vil ikke kun kigge på struktur og måden af 
gøre tingene på indenfor enkelte områder, men 
have en generel snak og beslutning om, hvordan 
vi fremover skal strukturere os på alle områder.  
 
Desuden håber vi også, at vi kan blive enige om 
at øge vores indtægter ved en forhøjelse af 
skatten på de 0,4 % vi har ansøgt om. Så får vi 
et bedre økonomisk fundament til at drive vores 
kommune med det serviceniveau, vi gerne vil 
give vores borgere og virksomheder. 
 

Med disse ord, ser vi frem til de forestående 
politiske forhandlinger. 

Henrik Alleslev 
 
Sparekataloget har været offentliggjort på 
kommunens hjemmeside og har været til høring 
i diverse udvalg og nævn. Alle har haft 
mulighed for at komme med kommentarer og 
ændringsforslag, og ved høringsfristens udløb 
21. september var der indkommet i alt 519 
høringssvar. Næste skridt i processen er at 
byrødderne sætter sig sammen til 
budgetseminar 3. oktober, hvorefter budgettet 
forventes vedtaget ved 2. behandling på 
byrådsmøde 12. oktober.  
 
 
Klar til folketingsvalg  

 
Hvornår valget 
kommer ved jeg 
ikke. Men det er 
vist tydeligt for 
enhver, at der er 
godt gang i 
valgrygterne på 
Christiansborg.  
 
Selv er jeg ved at 
være klar til valget, 
og jeg håber, at 

nogle af jer lokale socialdemokrater i Hedensted 
vil give en hånd med i valgkampen. Med 
plakater, uddeling af foldere eller måske bare 
ved at give mig en god anbefaling med på 
vejen, når I taler med familie, venner og 
bekendte. 
 
Inflationen som det store aktuelle tema 
De stigende priser på fødevarer, brændstof, 
varme og energi fylder rigtig meget for rigtig 
mange af os. Hvis valget kommer inden for de 
nærmeste uger, bliver inflationen helt sikkert et 
særdeles vigtigt tema i valgkampen. 
Desværre kan ingen af os politikere med et 
knipseslag få de stigende priser til at gå væk fra 
den ene dag til den anden. Vi kan heller ikke 
kompensere alle dem, der bliver ramt, fuldt ud. 
Hvis vi pumper for mange penge ud i 
hjælpepakker, risikerer vi, at priserne bare stiger 
endnu mere. 
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Men regeringen er ikke handlingslammet. Der 
er således lavet en lang række tiltag, der giver 
en hjælpende hånd til de fleste, men som også 
særligt er målrettede de hårdest ramte grupper – 
herunder bl.a. varmecheck, ekstra ældrecheck, 
loft over huslejestigninger, højere børne- og 
ungeydelse, sænkelse af elafgiften og 
muligheden for at indefryse stigningerne i el-, 
gas- og fjernvarmeregningerne.  
 
Jeg ved godt, at alle disse tiltag ikke løser alle 
problemer – så langt fra. Men de bidrager til, at 
langt de fleste forhåbentlig kommer godt 
igennem inflationskrisen. I det hele taget må 
man sige, at denne valgperiode har været præget 
af den ene globale krise efter den anden. Alt i 
alt synes jeg, at vi kan være stolte over, hvordan 
regeringen har håndteret disse kriser. 
 
Mine hjertesager 
Udover partiets konkrete politik i forhold til 
inflation og andet, går jeg også til valg på fire 
personlige hjertesager. De har ikke ændret sig 
meget over årene. De har udstukket retningen 
for mit politiske arbejde indtil nu, og det vil de 
også gøre fremover, hvis jeg bliver valgt igen: 
 
Tid til RELATIONER 
• Fordi det gode liv handler om gode relationer.  
• Fordi de nære relationer i børnefamilierne er 
pressede af højt tempo og uambitiøs 
familiepolitik.  
• Og fordi vi kan lave en bedre ældrepleje, skole 
og socialpolitik, hvis vi sætter relationerne - og 
ikke kontrollen og milimeterretfærdigheden - i 
centrum. 
 
International SOLIDARITET 
• Fordi den globale ulighed er alt for stor. 
• Fordi vi som et rigt land har overskud til at 
tænke på andre end os selv og engagere os 
internationalt. 
• Og fordi vi også selv bliver påvirket af det, der 
sker ude i verden, hvilket corona-pandemien og 
krigen i Ukraine tydeligt viser. 
 
Grøn BÆREDYGTIGHED 
• Fordi det haster! 
• Fordi vi skal passe godt på den klode, vi er 
blevet givet - også når det kræver, at der er 
noget andet, vi må give afkald på. 

• Og fordi Danmark kan gøre en kæmpe forskel 
i verden, når vi går forrest. 
 
Frihed til FORSKELLIGHED 
• Fordi alle mennesker er lige meget værd på 
tværs af tro, hudfarve, seksualitet, handicap osv. 
• Fordi vi aldrig må tage demokratiet og 
frihedsrettighederne for givet. 
• Og fordi friheden ikke bare skal gælde mig og 
mine, men også dem, jeg er forskellig fra og 
uenig med. 
 
Venlig hilsen  
Daniel Toft Jakobsen, folketingsmedlem 
sdatj@ft.dk 
tlf. 61624451 
  
 
 
Fra A-årsmødet i Ålborg 

 
På fotoet her fra årsmødet ses fra venstre mod 
højre Louise, Bettina, Bent, Lasse og Thyge. 
Alle er medlemmer af partiforeningens 
bestyrelse. Bent har forfattet nedenstående fra 
årsmødet.   
 
”Her er en sang til alle folk  
med hjertet varmt og hovedet koldt” 
 
Socialdemokratiske tillidsfolk, politikere, 
gæster og presse samlet til årsmøde i Aalborg 
17. – 18. september 2022. Herunder har jeg 
samlet lidt indtryk. 
 
Sebastian åbnede årsmødet i Aalborg med 3 
velkendte sange. De to linjer herover, synes jeg, 
passer godt i vores tilgang til den valgkamp, vi 
allerede er godt i gang med. 
 
 

mailto:sdatj@ft.dk
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Vores statsminister og partiformand kom i sin 
formandstale ind på de uforudsigelige kriser, vi 
står i. Ja, kriserne står nærmest i kø, sagde hun. 
Vi har de seneste 3 år skullet træffe vidtgående 
beslutninger, så Danmark kan komme trygt 
gennem meget usikre tider. Og så er det efter 
min mening godt, at vores politiske kompas 
peger den rigtige vej: Økonomisk ansvarlighed 
og retfærdighed.  
 
En vigtig pointe fra Mettes tale var, at vi ikke 
behøver mistænkeliggøre hinanden – heller ikke 
i politik. Jf. Sebastians sang herover. 
 
Danmark er en grøn stormagt, og nu skal vi 
gøre Europa til samlet at være en grøn stormagt. 
En ambitiøs grøn politik skal sammen med en 
styrkelse af velfærden være de vigtigste temaer 
i valgkampen. Lige nu handler det om at 
komme godt igennem energikrise og høj 
inflation. Vi skal hjælpe dem, der har mest 
behov! 
 
Mette Frederiksen sluttede sin tale med at 
understrege: På vores vagt løser vi problemer – 
lad os passe på fremtiden! 
 
Sebastian sluttede med at synge:  
Der er ikke megen varme 
Lige her omkring 
Men jeg tror nok vi finder vejen frem 
Du er ikke alene 
 
Finansminister, Nikolaj Vammen var sædvanen 
tro også på talerstolen i Aalborg. Han påstod, 
han ikke havde sovet i 3 år. Og nu står vi over 
for den værste energi- og inflationskrise i 40 år. 
Heldigvis står vi godt rustet efter en god styring 
af corona-pandemien. Fx er den offentlige gæld 
i forhold til BNP lavere end før coronakrisen. 
Vi har som nation klaret os bedre end noget 
andet land! 
 
Gæstetaler, Lizette Risgaard fra FH forholdt sig 
til begrebet ”Magtfuldkommen”. Handler det 
her ikke om en kvinde, der tager ansvaret på 
sig? Forestil jer, at en (stærk)mand tager 
ansvaret på sig. Er han også magtfuldkommen? 
 
Sundhedsminister, Magnus Heunicke var inde 
på de meget store problemer, der er i 

sundhedsvæsenet. Det største er ulighed i 
sundhed! Sårbare unge er ikke bare, som Søren 
Pape siger: knuste hjerter i det store 
spisefrikvarter. Nej, psykiatrien skal løftes, og 
det skal være nu! 
Og så skal ventetiden ned – og nærheden 
tilbage! 
Magnus Heunicke er også årsmødets faste poet. 
I forbindelse med festmiddagen synges årets 
sang, hvor det bl.a. lød (mel. Flickorna i 
Småland): 
 
Se sidste vers, det handler om os selv, må I forstå 
Vi tænker tit på Arne, mens vi kæmper mod de blå 
vi har trumf i ærmet klar, når Mette vil ha´ valg: 
de bedste kjoler, dem har S, når hoffet er til bal! 
 
Bent Alminde 
Fmd. 
 
 
Valgtilforordnede efterlyses 
Kommunen vil gerne være på forkant med 
udpegning af valgstyrere og tilforordnede 
vælgere til det forestående valg. Derfor beder de 
os allerede nu indlede ”jagten” efter personer, 
der vil sige ja til at tjene samfundet på denne 
måde – og i tilgift tjene en lille ekstra skilling.  
 
Valgbestyrelsen har besluttet at give nogle 
pladser til unge mennesker, der bor i 
kommunen. Derfor er der sendt information ud 
til gymnasier m.fl. i Hedensted, Horsens og 
Vejle kommuner. Tilbuddet om at deltage i 
valget kommer også på Facebook. De unge 
mennesker får de valgtilforordnedes pladser. 
Det vil sige, at vi ikke har så mange pladser, 
hvis der er nogle som melder sig.  
 
Det korte af det lange er – hvis du vil være 
valgtilforordnet, så må du gerne allerede nu 
melde dig hos Inga – evt. med et ønske om, 
hvor du helst vil være, og om du også vil være 
med til at indsamle brevstemmer.   
 
Med venlig hilsen fra Inga  
Tlf. 40327742   mail: ingas@profibermail.dk  
 
Og hvornår kender vi valgdatoen ???  
Måske allerede i næste uge, når Folketinget 
åbner men VI VED DET IKKE.   

mailto:ingas@profibermail.dk
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Rød kalender – version 26-09-2022 

 
Indlæg fra medlemmer modtages meget gerne 

 
Send indlæg til ingas@profibmermail.dk  

 
 

 

 September  Oktober  November  December 
T  1  L 1  T 1  T 1  
F  2  S 2  O 2  F 2  
L  3   M 3 Budgetseminar  T 3 Fjernvarme og Bjerre kro  L 3  
S  4  T 4 Bestyrelsesmøde F 4  S 4  
M 5  O 5  L 5  M 5  
T 6  T 6  S 6  T 6  
O 7  F 7  M 7  O 7  
T 8   Bestyrelsesmøde  L 8  T 8  T 8  
F 9   S 9  O 9  F 9  

L 10  M 10  T 10  Bestyrelsesmøde  L 10  
S 11  T 11  F 11  S 11  
M 12  O 12  Byrådsmøde L 12  M 12  
T 13  T 13  S 13  T 13  
O 14  Medlemsmøde budget F 14  M 14  O 14  
T 15  L 15  T 15  T 15 Bes-møde + Julefrokost 
F 16  S 16  O 16  F 16  
L 17  A-Kongres-Årsmøde  M 17  T 17  L 17  
S 18  A-Kongres-Årsmøde  T 18  F 18  S 18  
M 19  O 19  L 19  M 19  
T 20  T 20  S 20  T 20  
O 21   F 21  M 21  O 21  Byrådsmøde 
T 22  L 22  T 22  T 22  
F 23  S 23  O 23  F 23  
L 24  M 24  T 24  L 24  
S 25  T 25  F 25  S 25  
M 26  O 26  Byrådsmøde  L 26  M 26  
T 27  T 27  S 27  T 27  
O 28  Byrådsmøde F 28  M 28  O 28  
T 29  L 29  T 29  T 29  
F 30  S 30  O 30  Byrådsmøde F 30  

  M 31    L 31  
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