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Knud Egon Poulsen

Jeg håber naturligvis I og jeres familie 
har nydt sommeren og er opladet 
til det danske efterår og vinteren. 
Men jeg mener også, at vi skal glæde 
os over, at Danmark har fået en 
socialdemokratisk regering.

Tillykke til Mette Frederiksen
Folketingsvalget i juni førte som 
bekendt til, at Danmark fik en ny rege-
ring, og der er en historisk mulighed 
for, at der nu vil blive ført en ny politik. 
Et folketingsflertal har peget på Mette 
Frederiksen som statsminister og 
sikrer dermed en ny politisk retning, 
der bygger på, at Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er 
kommet til ”en politisk forståelse”, der 
medfører at regeringen er forpligtet til 
at tage en række initiativer, som samlet 
set skal være en ny politisk retning for 
Danmark. Initiativerne skal udmøntes 
i den kommende regeringsperiode 
og gerne i samarbejde med de øvrige 
folketingspartier. I det følgende vil jeg 
nævne de væsentligste mål, som en 
socialdemokratisk ledet regering bør 
have.

Regeringen og folketinget 
bør gå forrest i kampen mod 
klimakrisen,
hæve ambitionerne for klima, miljø og 
natur og påtage sig det internationale 
lederskab for den grønne omstilling. 
Danmark skal vise, at det bliver ledet 
af et grønt parlament, der vil leve op 
de indgåede internationale aftaler.

Velfærden for børn skal forbedres, 
og der skal være mere tid til omsorg i 
sundhedsvæsenet, så alle kan se frem 
til en tryg og værdig alderdom.

Den stigende ulighed i Danmark skal 
bekæmpes, da fattigdom og grådighed 

ikke hører hjemme hos os.

Vi skal tage et opgør med centrali-
seringen i Danmark og udvikle arbejds-
pladser og velfærd i hele landet. Det 
er en værdi i sig selv, at beslutninger 
træffes lokalt. Danmark er for lille til 
de store forskelle.

Der skal satses på mere uddannelse og 
de unge skal udfolde sig og udfordres, 
så kommende generationer kan se 
frem til en bedre fremtid. Vi må 
kræve, at det ikke er vores baggrund, 
der afgør vores muligheder.

Socialdemokratiet bør sikre en bedre 
integration, så vi kan leve sammen på 
trods af vore kulturforskelle og  med 
respekt for, at vi er frie og ligeværdige.

Politik betyder, at politikere 
skal løse de reelle problemer 
frem for at føre symbolpolitik.
Folketinget bør sætte en ny og pro-
gressiv retning for integrationen.

Den økonomisk politik skal sikre gode 
rammevilkår for virksomhederne, så 
de kan realisere de gode ideer.

En socialdemokratisk regering skal 
påtage sig et forpligtende og engageret 
internationalt ansvar for samarbejde, 
så selv om folketingengets partier ser 
forskelligt på Danmarks medlemskab 
af EU, bør der være konsensus og 
enighed om, at EU-politikken er synlig 
og progressiv.

Jeg vil gerne ønske den nye 
regering held og lykke.

De nye ministre
Folketingsvalget som førte til en social-
demokratisk mindretalsregering, støt-
ter sig  på SF, EL og RV. Vi i det Midtjyske 
bør være tilfreds med, at vores folke-
tingskandidat Mogens Jensen er ble-

vet minister for Fødevarer, Fiskeri, Li-
gestilling og for nordisk samarbejde.
Når vi ser på hele ministerholdet, kan 
vi se at ministrenes alder fordeler sig 
over tre årtier. Ni ministre er i 30’erne, 
ni ministre i 40’erne, og kun to i 
50’erne. 
Den ældste minister i regeringen er 
den 55-årige Mogens Jensen. I den 
anden ende af aldersspektret er Simon 
Kollerup, der med sine 33 år er den 
yngste af de nyudnævnte ministre. 
Det bliver nu spændende at følge 
vores politiske venner og se forskellen 
imellem den tidligere liberale regering 
og vores nye socialdemokratiske 
regering.

En ny  generation  
Jeg synes, at vi skal glæde os over 
fornyelsen i Socialdemokratiets  folke-
tingsgruppe og ikke mindst den nye 
regering, hvor en fjerdedel af de nye 
ministre blev valgt første gang i 2015, 
og således kun har været medlem af 
Folketinget i en enkelt valgperiode. 
Det drejer sig om Mattias Tesfaye, 
Peter Hummelgaard Thomsen, Kaare 
Dybvad Bek, Lea Wermelin og Dan 
Jørgensen - dog har sidstnævnte haft 
sin gang på Christiansborg i en længere 
periode, da han allerede i 2013 blev 



hentet hjem fra Bruxelles for at blive 
ny fødevareminister.

EU-parlamentsvalg 2019
Som bekendt blev der i maj afholdt 
EU-parlamentsvalg, hvor der blev valgt 
13 + 1 fra Danmark. Af de valgte er tre 
Socialdemokrater og heldigvis blev 
vores egen Niels Fuglsang fra region 
Midtjylland valgt. Vi vil naturligvis 
ønske Niels tillykke og held og lykke 
med arbejdet i parlamentet.
I øvrigt er vi ved at planlægge en 
medlemsrejse til Bruxelles i foråret 
2020, med fokus på de mange 
udfordringer og opgaver der løses i 
EU-fællesskabet.

Indbydelse i vores næste blad.

Byrådsvalget 2021
Allerede i november 2021 skal der 
igen afholdes byrådsvalg i Danmark. Vi 
har således allerede i foråret besluttet 
de opstillingsregler, der skal bruges 
ved valg af spidskandidat og de øvrige 
kandidater til byrådsvalget i Herning 
kommune.
Tidsplanen har derfor bestemt at vi 
allerede i efteråret 2019 skal vælge 
vores spidskandidat og efterfølgende 
skal vi i gang med at finde de øvrige 
byrådskandidater til listen.

Efterlysning:
Ønsker du at blive S spidskandidat 
ved byrådsvalget
Vi efterlyser Socialdemokrater, der 
ønsker at blive vores spidskandidat / 
borgmesterkandidat ved byrådsvalget 
i Herning kommune til efteråret 
2021. Hvis der bliver indstillet flere 
kandidater, skal der afholdes en 
urafstemning i efteråret 2019.
Kandidatforslag skal meddeles til 
fællesformand Knud Egon Poulsen 
seneste den 15. oktober 2019. 

Se annonce i dette blad.

Efterlysning:
Ønsker du at blive kandidat ved 
byrådsvalget 
Vi efterlyser Socialdemokrater, der 
har lyst til at kndidere ti byrådsvalget 
i Herning kommune november 2021. 

Det er besluttet at kandidaterne skal 
opstille sideordnet, dvs., at det er 
de personlige stemmetal der afgør, 
hvem der bliver valgt. Kandidater 
der bringes i forslag inden den 1. 
oktober 2020 bliver prioriteret på 
en ekstraordinær generalforsamling 
ultimo 2020. Kandidater der opstilles 
efterfølgende bliver løbende godkendt 
derefter af fællesledelsesbestyrelsen 
og indplaceret efter de prioriterede 
kandidater. Interesserede skal kontak- 
te deres partiforening eller fællesfor- 
mand Knud Egon Poulsen for at blive 
registeret.

Landbrugsbesøg
I en tid hvor der dagligt drøftes 
bæredygtighed, dyrevelfærd og 
miljøbelastning, synes vi, at det er 
naturligt, at vi besøger erhvervet. 

Vi har derfor aftalt at besøge 
formanden for Herning-
Ikast Landboforening, Sven 
Agergaard, Nr. Vejenvej 10, 
Herning mandag 16. septem-
ber 2019 kl. 19.00 – 21.00. 
Der bliver rundvisning og efterfølgende 
vil Sven Agergaard fortælle om 
opgaver, udfordringer og fremtid for et 
moderne landbrug, og  til slut vil der 
være debat.
Tilmelding til Bodil Kaptain, Tlf. 4019 
0523 eller lidobjnk@energipost.dk – 
der kan også aftales samkørsel. 

Se annonce i dette blad.

Besøg Politihovedkvarteret
Vi har alle en mening om politiet. Vi 
ønsker alle, at politiet sikrer en tryg 
hverdag for os. Men hvordan fungerer 
politiet i Danmark? Derfor besøger vi 

Midt- og Vestjyllands Politi, Stationsvej 
74, 7500 Holstebro mandag den ?? 
oktober 2019 kl. 19.00 – 21.00
Der vil være rundvisning og debat 
med Politiinspektør Ole Henriksen, 
som vil fortælle om politiets opgaver 
og udfordringer, give eksempler 
på, hvordan (vi) civilsamfundet kan 
hjælpe myndighederne så vi undgår 
situationer, hvor politiet ikke kan sikre 
ro og orden.
Tilmelding: Bodil Kaptain, T. 4019 0523 
eller lidobjnk@energipost.dk – der 
kan også aftales samkørsel. 

Se annonce i dette blad.

Efterlysning:
medie- / hjemmeside udvalg
Bestyrelsen har besluttet at oprette 
et permanent udvalg for medie og 
hjemmeside. Vi efterlyser derfor so-
cialdemokratiske medlemmer, som 
har lyst til at være med i et sådant 
udvalg. Interesserede skal kontakte 
fællesformand Knud Egon Poulsen.
Se annonce i dette blad

Grundlaget for Demokrati  
De politiske partier i Danmark har 
de seneste år oplevet en med-
lemstilbagegang. Ærgerlig, da parti-
medlemmer er fundamentet i et 
demokratisk samfund. Desuden får 
medlemmerne indsigt og indflydelse på 
den politik der føres i By-, Regionsråd, 
Folketing og EU-parlament.
Vi beder derfor indtrængende om 
din hjælp til medlemshvervning, 
interesserede kan indmelde sig på 
Hjemmesiden socialdemokratiet-
herning.dk/ eller www.Soc-Herning.
dk eller ved at kontakte de lokale 
partiforeninger.

@ E-post
For at vi kan udsende flest muligt af vores medlemsblade og andre informatio-
ner billigst muligt som E-post, efterlyser vi mail adresser på medlemmer, som 
ikke allerede modtager informationer fra Socialdemokraterne digitalt. Vera 
Nybo Jensen modtager og registrerer mail adresser.

vnj@jensen.mail.dk eller T: 4129 0079.

Hun registrerer også gerne dit lelefonnummer, så vi lettere kan kontakte dig.

På forhånd tak!
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MINISTER FOR BLANDET LANDHANDEL 
og alt godt fra havet
Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds, minister for fødevarer, 
fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Mogens Jensen

Kære partimedlemmer
Allerførst endnu engang en varm tak 
for den store opbakning i valgkam-
pen, der betød genvalg til Folketinget 
for mig for 5. gang og ikke mindst at 
vi nu har fået en tiltrængt socialde-
mokratisk regering. Det var ikke sket 
uden den kæmpe indsats som partior-
ganisation og medlemmer gjorde over 
hele landet.

Jeg er naturligvis både glad, beæret og 
stolt af, at jeg nu også for muligheden 
for at tjene partiet og landet som mi-
nister i Mette Frederiksens regering. 
Den gennemsnitligt yngste regering 
nogensinde, hvor jeg ovenikøbet, i en 
alder af 55 år, er regeringens nestor og 
ældste medlem.

Jeg er utroligt glad for opgaven og som 
I nok har bemærket har jeg fået en 
række ministerområder, som jeg selv 
med et smil på læben formulerer det: 
jeg er blevet minister for blandet land-
handel og alt godt fra havet – tilsat li-
gestilling og nordisk samarbejde.
Det er hver for sig spændende opga-
ver og hvad angår fødevarer, landbrug 
og fiskeri, er det jo utrolige vigtige er-
hverv for det midt og vestjyske. Der 
går nu også en historisk tråd gennem 
ministerområderne besat af kredsens 
folketingsmedlemmer, idet Herning-
kredsens første folketingsmedlem og 
minister, Kresten Bording, netop var 
landbrugsminister i Staunings rege-
ring.

Jeg har jo for længst kastet mig ud i 
opgaverne og allerede skullet håndte-
re både farlige sprøjtemidler på frugt 
og grønt, elefanter i cirkus og juridisk 
kønsskifte. Jeg har bestemt ikke ens-
formige arbejdsdage.
Men nu, efter sommerferien, er rege-
ringen for alvor trukket i arbejdstøjet 
og i fuld gang med at realisere vores 
socialdemokratiske visioner for Dan-
mark, bl.a. med udgangspunkt i det 

fælles forståelsespapir vi har med SF, 
RV og Enhedslisten. Men udgangs-
punktet er også at vi skal søge brede 
løsninger ind over midten i dansk poli-
tik, så vi kan skabe holdbare løsninger 
også på langt sigt.

Overordnet kommer efteråret til at stå 
i det grønnes tegn. 

Vi skal have skabt grundlaget for 
de kommende års ambitiøse sats-
ning på grøn omstilling 
og samtidig løfte velfærden på en ræk-
ke områder. Vi ønsker ikke mindst at 
indfri vores løfte om en mulighed for 
tidligere tilbagetrækning for nedslidte 
og det arbejde er gået i gang. Vi skal 
nok komme op med et forslag og en 
løsning og så må vi jo se om Dansk 
Folkeparti og Venstre vil svigte de ned-
slidte.

På mit eget område skal vi også levere 
et bud på, hvordan landbruget og fø-
devaresektoren kan bidrage til klima-
indsatsen. Det er nødvendigt og det er 
branchen heldigvis også selv klar over. 
Jeg får herudover en svær opgave med 
Brexit, som ikke mindst kan komme til 
at ramme dansk fiskeri hårdt, hvis ikke 
vi får en god EU-løsning med briterne. 
Men vi er godt forberedte sammen 
med branchen og de øvrige 8 EU-
lande, der har fiskeinteresser i britisk 
farvand.

Som ligestillingsminister kommer jeg 
til at have stort fokus på de uforstå-
elige lønforskelle på mænd og  kvin-

der som stadig eksisterer i år 2019, 
og bedre barselsrettigheder også til 
mænd bliver tilligemed et vigtigt tema 
i den kommende tid. Bare for at næv-
ne et par få ting på min arbejdsliste.

Og så har Danmark formandskabet for 
Nordisk Ministerråd i 2020, som jeg 
også skal forestå. 

Endelig har jeg selvfølgelig også fo-
kus på behovene for investeringer 
i bl.a. infrastruktur, uddannelse og 
sundhed i det midt- og vestjyske. 
Det vil jeg naturligvis arbejde hårdt for.
Vi er godt i gang men der ligger meget 
arbejde forude. Jeg glæder mig til at 
knokle sammen med jer for at det lyk-
kes”!
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Møde med Mogens Jensen
Mandag 21. oktober kl. 18 - 20

Birk Centerpark 4 i Herning

  Orientering om aktuel landspolitik
  Spørgsmål og debat
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Landbrugsbesøg hos Sven Agergaard 
formand for Herning-Ikast Landboforening,

Mandag 16. september 2019 kl. 19.00 - 21.00
 
  Program: Rundvisning og efterfølgende vil Sven fortælle om de mange 
  opgaver, udfordringer og fremtid, der er på en moderne landbrug efterfølgende 
  vil der være debat.

  Emner: Generationsskifte - Uddannelse af elever og fremtidig kvalificeret   

  arbejdskraft - Miljø og anvendelsen af jorden - Nuværende skatte og afgiftsregler  
  og Sven’s syn derpå.

  Efter rundvisningen: Opsamling med spørgsmål og debat i maskinhuset,  

  hvor Sven er vært ved en øl eller sodavand. Kaffe kan medbringes.

  Tilmelding senest fredag 13. september:  
  Til Bodil Kaptain, Tlf. 4019 0523 eller lidobjnk@energipost.dk 
     Der kan også aftales samkørsel.

        Arr: Socialdemokratiet i Herning kommune

FØDEVARERNES OPRINDELSE
Skjoldborg - Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning

Faktaboks
 Medarbejdere: Der er 8 fuldtidsansatte + sæsonbestemt hjælp.
 Dyrket areal: Der er 300 ha., hvor der hovedsagelig dyrkes korn til grisefoder.
 Maskinpark: Maskiner ejes og bruges i fællesskab med en nabo.
 Besætningen består af 1120 søer (modergrise), som leverer ca. 40.000 grise om året, 
 som efter 12 uger sælges videre til opfedning hos andre landmænd. Der fødes ca. 
 900 smågrise hver uge.
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Onsdag 9. oktober 2019 
kl. 19.00 – 21.00

Baggrund:
Vi har alle en mening om politiet. Vi ønsker at politiet skal sikre en tryg hverdag 
for os alle. Men hvordan fungerer politiet i Danmark?  Derfor besøger vi politi-

 hovedkvarteret i Holstebro.

Program:
Rundvisning og debat med Politiinspektør Ole Henriksen, der vil fortælle om 
politiets opgaver og udfordringer, give eksempler på, hvordan (vi) civilsamfundet 
kan hjælpe myndighederne, så vi undgår situationer, hvor politiet ikke kan sikre 
ro og orden.

Tilmelding senest 6. oktober til: 
Til Bodil Kaptain, Tlf. 4019 0523 eller lidobjnk@energipost.dk 

 Der kan også aftales samkørsel.

Arr: Socialdemokratiet i Herning kommune

MIDT OG VESTJYLLANDS POLITI
Stationsvej 74 i Holstebro



Medie- / Hjemmesideudvalg

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et 
permanent medie- / hjemmesideudvalg.

Medlemmer af Socialdemokratiet i Herning 
kommune , som har lyst til og interesse for at 
være med i et sådant udvalg, bedes kontakte 
fællesformand Knud Egon Poulsen.

Baggrundsgrupper

 Børn og Familie

 Teknik - miljø og byplanlægning

 Social-sundhed-ældre-handicappede

Medlemmer af Socialdemokratiet i Herning 
kommune , som har lyst til og interesse for at 
være med i et sådant udvalg, bedes kontakte 
fællesformand Knud Egon Poulsen. 

Spidskandidat / Borgmesterkandidat
Der efterlyses forslag til spidskandidat for Socialdemokratiet ved by-
rådsvalget i Herning kommune i 2021.

Kandidatforslag skal meddeles til fællesformand Knud Egon Poulsen se-
nest 15. oktober 2019. 

Hvis der bliver indstillet flere kandidater, skal der afholdes en uraf-
stemning i efteråret 2019.         

Andre kandidater
Kandidater som bringes i forslag inden 1. oktober 2020 bliver prioriteret 
på en ekstra ordinær generalforsamling ultimo 2020.

Kandidater som meddeles senere bliver efter godkendelse indplaceret 
efter de prioriterede.

Alle kandidater opstilles sideordnede.

Kandidatforslag meddeles til fællesformand Knud Egon Poulsen eller til 
partiforeningen.
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Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Stort tillykke til os alle
Stort tillykke til os alle med Folketings-
valget, som betød at vi har fået en 
socialdemokratisk mindretalsregering 
med et interessant aftalepapir med 
Radikale Venstre , SF og Enhedslisten.
Stort tillykke også til Mogens med mi-
nisterposterne, tunge poster indenfor 
fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og mini-
ster for det nordiske, jeg glæder mig 
meget til samarbejdet med ham.

Aftalepapiret er af stor betydning for 
os politikere i regioner og kommuner. I 
Regionerne kan vi ånde lettet op, idet 
et centralt punkt i den 18 sider lange 
aftaletekst er et løft om at videreføre 
regionerne og tilmed styrke den de-
centrale sundhedspolitisk, dermed 
bortfalder den tidligere regerings be-
slutning om at nedlægge regioner-
ne efter udløbet af den nuværende 
valgperiode. Der står helt konkret at 
regionerne videreføres, så der sikres 
et fortsat decentralt sundhedsvæsen 
med afgørende regional indflydelse og 
medbestemmelse. Tusind tak for det.
Der står videre i aftalepapiret, at kvali-
teten og forebyggelsen i sundhedsvæ-
senet styrkes, og at forholdene for pa-
tienter forbedres, at der uddannes og 

ansættes mere sundhedsfagligt perso-
nale, og at arbejdsforholdene forbed-
res, så der bliver mere tid til omsorg 
i sundhedsvæsenet, Samtidig skal det 
sikres, at medarbejdernes kompeten-
cer udnyttes bedst muligt.

Infrastrukturplanen skal ændres 
og som kræver investeringer i den 
kollektive transport.
Aftalepapiret afskaffer ompriorite-
ringsbidraget og stopper dermed de 
årlige nedskæringer på uddannelse fra 
den kommende finanslov, for at inve-
stere i uddannelse, blandt andet gen-
nem flere praktikpladser. At der sikres 
uddannelser i hele landet. Alle unge 
skal have gode uddannelsesmulighe-
der, uanset hvor i landet de bor. Derfor 
vil regeringen udarbejde en plan med 
henblik på en bedre geografisk spred-
ning af velfærdsuddannelserne og ad-
gang til ungdomsuddannelser i hele 
landet, samt sikre at de lukningstruet 
VUCér kan fortsætte.

Klima får en afgørende betydning, 
også på lokalt plan med energieffek-
tiviseringer blandt andet med krav til 
energibesparelser i offentlige bygnin-
ger.

Jeg/vi glæder os til samarbejdet og 
ser frem til finansieringen, som ikke er 
konkretiseret endnu.

Jeg håber også at økonomiforhandlin-
gerne med regionerne og regeringen 
tilfører flere penge til vores mange 
store opgaver som skal løses, ikke blot 
i somatikken, men også i psykiatrien.
Budgetlægningen er i år udsat på 
grund af valget, men med mindre at vi 
får mange penge tilført, så bliver det 
et stramt budget i Region Midtjylland, 
hvor der ikke er meget luft til vores el-
lers så mange store ønsker, men det 
vil jeg vende tilbage til, når jeg kender 
det helt konkrete budgetforslag.

På Mors fandtes grønne dollars og på 
Tunø tunarer.
I den kriminelle verden siges det, at 
der bruger man en kryptovaluta, der i 
øjeblikket lades Bitcoin.
I kongeriget Danmark er det kongen/
statens agt, at der kun bruges kroner, 
når der skal værdiansættes mellem 
folk og samfundet.
Derfor er det overordentligt svært at 
styre et samfund, hvor der ikke er of-
ficiel omregningsfaktor for de forskel-
lige valutaer, som det finder sted mel-
lem $, £, € og DKR.
Ikke desto mindre, er det svært at re-
gulere pengemængden, når man ikke 

kan omregne. Skattevæsenet gør sit, 
for at der ikke er en parallel økonomi. 
Nogle kalder det også for sort arbejde.
Nu har facebook så planer om at lave 
deres egen kunstige valuta, for så er 
de fri for at bankerne skal tjene penge 
på fb aktiviteter, når først betalingen 
en gang er gennemført.
Hvilke konsekvenser et sådan system 
vil have på såvel vor egen, som andre 
nationers samfundsøkonomi har jeg 
ikke indsigt i.

Men der er et område, som du/vi skal 
huske på. Det er hvordan sådant en 
digitalt valuta skabes. Den fremstilles 

ikke ved en seddel, der kan referere 
til en tillid til et metals værdi (guldbe-
holdning).
Den skabes af stor datakraft, der be-
laster vor energiproduktion så vold-
somt, at det er en af grundene til at 
Kina ligger så højt på CO2 regnskabet.
Så når du fremover handler med fb, 
skal du i dit eget miljøregnskab regner 
det med, som det du bruger på linje 
med olie, flyrejser, oksekød og fortsæt 
selv.
Vi kan ikke forbyde et amerikansk 
firma at få noget sådant produceret 
i Kina (det er der, datakraften i øje-
blikket er billigst), men i lighed med, 
at vi ikke købte franske vine, medens 

Jens Vind, formand for Sunds partiforening

Valuta og miljø.
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Faktaboks
Et andet delmål er solic satsning på elektrificering. Elsystemet ud-
gør en stadig vigtigere del af energi-infrastrukturen, og vi kommer 
ikke uden om at styrke elnettet og skrue voldsomt op for vindmøl-
ler, solceller og andre VE-kilder. Ikke alene fordi datacentre sluger 
mere af vores el, og elbiler er en del af løsningen på transportsekto-
rens CO2-reduktioner. Også fordi isætr to eltunge teknologier teg-
ner fremtiden: varmepumper og elektrolyse. Varmepumperne skal 
erstatte træpillerne og elektrolysen skal skaffe alternative brænd-
stoffer til transportsektoren.

Frankrig foretog atombombespræng-
ninger, kan vi også afvise disse kun-
stige valutaer.
I forvejen har vi i partiet en holdning 
overfor brugen af plastik. I fællesle-
delsens bestyrelse er vi gået over til 
andre materialer end plast, når der 
vælges drikkebægere mm. Senest har 
jeg bedt om en livscyklus for det ma-
teriale vore valgplakater er fremstillet 
af. Vælgerne har været efter os i Kreds 
Nord i den forbindelse, lige som Mette 
fik spørgsmålet om roser.
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SUNDHEDSCENTRET
Stationsvej 35 i Holstebro

Torsdag 12. september 2019 
kl. 15.00 - 16.30

   Besøget omfatter en rundvisning på centret
   Tilmelding og aftale om samkørsel senest 8. september til:
   Mona Herskind på T: 2064 9862 el mona@herskind.se

       Arr: Baggrundsgruppen Social, Sundhed, Ældrfe og Handicap

24. juni var 24 glade socialdemokra-
ter til midsommermøde på Møltrup. 
Det var en fin aften. Forstander Ebbe 
Larsen viste rundt og fortalte levende, 
interessant og entusiastisk om arbej-
det på optagelseshjemmet. Han sagde 
blandt andet, at det var vigtigt at skaf-
fe arbejde til de mennesker, som søgte 

Møltrup, især fordi mennesker af i dag
vurderes efter det arbejde, de har. 
Han sagde også, at det er en opgave at 
lære dem at bruge deres fritid på den 
mest fornuftige måde.
Mændene betragtes ikke som klienter, 
men som personer, der hjælper med 
at drive gården. Møltrup har plads til 
ca. 100 mænd. Derudover er der et 
plejehjem med 10 lejligheder.
Mændene bliver der i kortere eller 
længere tid, alt eftersom behovet er.
Møltrup skaffer sig indtægt ved land-
brug, gårdbutik, cafeer, som underle-
verandør til lokale virksomheder, ga-
ver fra private, legater, testamentari-
ske gaver og offentlige tilskud.  

Ebbe Larsen lagde megen vægt på, at 
Møltrup skal arbejde hårdt for at hol-
de økonomien oppe. Efter rundvis
ningen fik vi dejlig kaffe og kage. Den 
opvartende mand fik en mindre over-
raskelse, da gæsterne selv ryddede op 
efter sig. Hurra for socialdemokrater-
ne. Så var vi lige en tur i butikken.
Det kan anbefales at køre til Timring 
kirke og se gravstederne fra Møltrups 
sønner.

Oktobermessen
Vildbjerg Kultur og Fritids Center

Partiforeningen
Trehøje og Aulum/Haderup

deltager

Midsommermøde på Møltrup.
Af Elisabeth Madsen
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SØBY BRUNKULSMUSEUM 
Guidet besøg for medlemmer

Lørdag 21. september Kl. 13.00 - 15.00 
Vi mødes ved indgangen til Museet

 Program: 

 Arrangement er ca. to timer og begynder med en introduktion til museet 
 og tiden med gravning af brunkul. 
 Derefter går vi rundt og kigger på huse og maskiner, så vi får et indtryk 
 af det hårde arbejdsliv og det barske familieliv. 
 Efterfulgt af en køretur ud gennem brunkulslejerne. 
 Vi har guide med hele vejen.
 Vi runder af med kaffe, franskbrød/m ost og ikke mindst kage.

 Prisen for deltagelse: 40 kr. pr person 

 Tilmelding senest 13. september til:       
 Nikolaj Kølbæk, Næstformand i bestyrelsen på mail:nikolaj.koelbaek@gmail.com , mobil 27582949  
 Bodil Schou, Bestyrelsesmedlem på mail: Bodilschou@live.dk eller mobil 24287704 

           Arr: Herning partiforening



Nye vinde over Danmark.......
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Tommy Tønning

Socialdemokratiet i 
Herning kommune

Som altid her i august mdr. Kan man se 
tilbage på en brugt sommerferie og en 
sommer der nærmer sig sin afslutning.
Men hvilken sommer har det ikke 
været. Danmark har endelig fået en 
ny regering og en ny statsminister i 
Mette Frederiksen. Længe tiltrængt, 
hvis i spørger os kommunalpolitiker og 
vi venter alle spændte på hvilke tiltag 
der kommer fra statsministeren. Hun 
er ihvertfald trukket i arbejdstøjet og 
er gået igang. Det glæder mig umåde-
ligt meget. Tillykke til Mette og tillykke 
til os alle. 
Også en kæmpe stor tillykke til Mogens 
Jensen med den nye ministertitel. Må-
ske ikke lige drømmeministeriet. Men 
er der en der kan løse den opgave er 
det Mogens Jensen. Jeg noterer mig 
allerede på nuværende tidspunkt en 
særdelse aktiv minister, der markerer 
sig flot inden for et område der i al-
lerhøjeste grad har stor betydning for 
vores lokalområde i Herning, nemlig 
landbruget.
Sidst men ikke mindst lykkedes det jo 
at få valgt Niels Fuglsang ind i EU par-
lamentet. Det er jeg rigtig glad for og 
et stort tillykke til Niels.
Niels og jeg har allerede været i dialog 
flere gange og jeg ser frem til mulig-
heden for at kunne komme hurtigere i 
kontakt med sager der vdr. EU
Efteråret byder som altid på budget-
forhandlinger. De er dog blevet sat 
lidt på pause, på grund af det nylig 
afholdte folketingsvalg. Det betyder 

at kommuneaftalen mellem KL og re-
geringen der skal udstikke kommuner-
nes økonomi er udsat med et par mdr. 
Det syntes jeg sådan set er meget for-
nuftigt set af Nikolaj Wammen. Lad os 
nu i ro og mag få lavet en aftale, der 
forhåbentligt forbedre kommunernes 
økonomi, herunder også Hernings !!!!!
Før ferien holdte vi lokalt set et rig-
tig godt og velbesøgt medlemsmøde 
vdr. Budget. Der kom en masse gode 
ønsker, hvoraf ønsket om flere almen 
nyttige boliger var et af dem. Og an-
dre gode forslag. De forslag har vi ar-
bejdet videre med i gruppen, og de vil 
blive bragt med ind i forhandlingerne. 
Vi vil så finde et nyt tidspunkt, når vi 
ved mere, hvor vi vil indkalde jer til et 
status møde på budgettet. Hvor er vi 
!! Hvor bevæger vi os hen og hvad er 
muligt. Men det høre i om så snart det 
er muligt.
Sidst men ikke mindst, er det ikke no-
gen hemmelighed at jeg har været 
ramt af en sygdomsperiode i det me-
ste af foråret. Jeg blev desværre ramt 
af muskelgigt, men jeg er heldigvis 
tilbage på fuld skrue og i behandling, 
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Hjemmeside
Adressen er

www.socialdemokratiet-herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

 

 
Socialdemokratiet / Herning partiforening 

er i lighed med tidligere år repræsenteret på 

Høgild marked
7. og 8. september 2019

Kan du afse et par timer til hjælp, så giv Mona Herskind besked

med prognose for at blive 100 %hel-
bredt.
Derfor var desværre ikke så synligt i 
forårets og sommerens valgkamp. Det 
skal jeg være den første til at undskyl-
de, men sygdom er ingen desværre 
herre over.
Jeg vil dog gerne takke for den store 
omsorg der blev vist mig under min 
sygdom, og lover jer at jeg er i fuld 
gang igen.
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
07.09     Høgild marked
08.09    Høgild marked
12.09 15.00 - 16.30  Besøg på Sundhedshuset i Holstebro  Stationsvej 35, Holstebro
16.09 19.00 - 21.00  Landbrugsbesøg    Nr. Vejenvej 10, Herning
21.09 13.00 - 15.00  Søby Brunkulsmuseum   Søby
24.09 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7, Herning
01.10 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7, Herning
06.10    Oktobermesse     Vildbjerg Kultur og Fritids center
09.10 19.00 - 21.00  Midt & Vestjyllands politi   Stationsvej 74, Holstebro
21.10 18.00 - 20.00  Medlemsmøde med Mogens Jensen  Birk Centerpark 4 i Herning
05.11 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik   Neksøvej 7, Herning
10.12 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7, Herning
09.12 19.00   Baggrundsgruppen TM & Byplan  Neksøvej 7, Herning

Folketingsmedlemmer
Mogens Jensen MF
3337 4061
Mogens.jensen@ft.dk

Folketingskandidat
Anders H. Andreasen
9741 0747-2228 8587
Anders-a@os.dk

Regionsrådsmedlemmer
Conny Jensen
2943 5234
Conny.jensen@rr.rm.dk

Byrådsmedlemmer
Tommy Tønning
2256 1164
byrtt@herning.dk
Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk
Vinnie Borbjerg
5135 5082   
byrvb@herning.dk

EU - parlamentsmedlem
Niels Fuglsang
4050 9428
niels.fuglsang@ep.europa.eu

Fællesledelsesformand
Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@def.dk

Kredsformand-Syd
Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk

Kredsformand-Nord
Per Nielsen
2016 8281
per-nielsen@webspeed.dk

DSU
Christina Nørtoft Kristiansen - Formand
Nikolaj Kølbæk - Næstformand
2758-2949
nikolaj.koelbaek@gmail.com

Herning Partiforening
Mona Herskind
2064  9862
mona@herskind.se

Sunds Partiforening
Jens Vind
4031 7286
mail@oz8gv..dk

Aaskov Partiforening
Vinnie Borbjerg
5135 5082
byrvb@herning.dk

Trehøje-Aulum/Haderup
Partiforening
Elisabeth Madsen
9713 1733
em.vildbjerg@dlgmail.dk


