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Fællesbestyrelsen støtter Mogens
Jensen 100%
Socialdemokratiet i Herning kommune
afholdt 18. november 2020 et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at drøfte vores folketingskandidat Mogens
Jensen, efter han havde besluttet at
træde tilbage som minister, i forbindelse med at et folketingsflertal ønskede at aflive alle danske mink.
Socialdemokratiets bestyrelse er enige
om, at vi naturligvis fortsat støtter Mogens Jensen 100% som folketingskandidat, medlem af folketinget og partinæstformand for Socialdemokratiet.
Socialdemokratiets bestyrelse vil samtidig rose Mogens Jensen for at han
tidligt i forløbet ærligt erkendte og
undskyldte, at der havde været en uheldig sagsbehandling inden regeringen besluttede minkaflivningen.
Socialdemokratiets bestyrelse mener
desuden ikke, at det burde være kommet så vidt, at en fagminister ene og
alene skal påtage sig skylden for en
forkludret forvaltnings håndtering om
så vigtig en beslutning.
Socialdemokratiets bestyrelse erkender også, at det i den nuværende Covid-19 undtalelsestilstand, hvor hele

verden lider under dens hærgen, er
det fortrinsvis sundhedsmyndighederne, der rådgiver politikerne, når
der skal indføres nye restriktioner og
ændres på de eksisterende forholdsregler, mens vi afventer en brugbar
vaccine.
Samtidig anerkender vi naturligvis, at
politikerne ikke kan beskylde sundhedsmyndigheder, styrelser og ministerier for sløseri og dårlig sagsbehandling, men udelukkende rette deres kritik på fagministeren.
Desværre ønskede de borgerlige partier ikke at støtte den nødvendige hastelovgivning i forbindelse med minkaflivningen. Denne beslutning af de
borgerlige partier synes jeg i øvrigt er
tegn på uansvarlighed over for folkesundheden og dansk landbrugs omdømme.
Efterfølgende er lovgrundlaget for
minkaflivningen dog blevet vedtaget
med støtte fra de Radikale, Enhedslisten, Alternativet og SF.
Desuden kan vi konstatere at de borgerlige partier også er meget forbeholdne i forhandlingerne om, hvilken
kompensation minkavlerne skal have
udbetalt.

Sandsynligvis er det fordi disse uansvarlige partier ønsker at forsætte deres usaglige protest imod aflivningen
af de danske mink.
Potentielle ”virusfabrikker”.
Jeg tror og håber naturligvis, at Dansk
landbrug i bund og grund ønsker sygdomsfri mink-, høns-, kvæg og grisefabrikker for at sikre deres milliard indtjening.
Derfor mener jeg, at vi på sigt bør
drøfte, om vi efter 2021 på ansvarlig
vis kan give lov til opdræt af millioner
af pelsdyr, som er stuvet sammen i
små stålbure, hvor de kan være potentielle ”virusfabrikker”.
Seneste har Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, der er flere hundrede
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medarbejdere på Jyske og Fynske
minkpelserier, der er blevet Corona
smittet i forbindelse med, at de har
pelset ”raske mink”.
Meningsmåling viser S fremgang
Trods de nuværende svære tider viser
meningsmålinger, at Socialdemokratiet står til at få ca. 30 % af stemmerne,
hvis der blev afholdt folketingsvalg i
dag imod 25,9 % ved sidste folketingsvalg. Venstre står til gengæld til at få
ca. 20% af stemmerne imod 23,4% ved
sidste folketingsvalg.
Den lokalpolitiske debat sat på pause
Vores politiske hverdag er ikke den
samme som før ”COVID-19” ramte os.
Lokaldemokratiet og de sædvanlige
møder er også begrænset af de gældende epidemiforholdsregler.
Socialdemokratiet i Herning kommune
har besluttet at aflyse og udsætte alle
almindelige politiske medlemsmøder
indtil de nuværende epidemi restriktioner ophører og det bliver normale
tider så vi uden risici kan afholde møder, hvor flere end 10 personer kan
deltage.
Næste ordinære generalforsamling
Socialdemokratiets bestyrelse har besluttet, at vores næste ordinære generalforsamling først vil blive planlagt,
når de nuværende Corona restriktioner ophører.
Kreds- og fællesgeneralforsamlinger
De to valgkredse og fællesledelsens
forårsgeneralforsamlinger blev som
bekendt først afholdt 5. oktober 2020.
Selve generalforsamlingerne blev af-

viklet planmæssigt med en god stemning, mange gode debatter og beslutninger.
På generalforsamlingen havde vores
foreningskasserer Bodil Kaptajn varslet hun ønskede at stoppe i bestyrelsen og som kasserer. Bestyrelsen vil
i den forbindelse takke Bodil for de
mange år hun har ydet en kæmpe og
loyal indsats for vores parti og bevægelse.
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende: Knud Egon Poulsen, formand - Jens Martin Christensen, kasserer - Ingrid P. Andreasen,
Kai Østergaard og Hans Agerup, som
bestyrelsesmedlemmer.
Desuden er følgende også medlemmer af bestyrelsen: Lone Børlum,
kredsformand - Per Nielsen, kredsformand - Henrik Jensen, partiformand
- Jens Vind, partiformand - Mona Herskind, partiformand, Vinnie Borbjerg,
partiformand - Henning Sørensen,
AOF - Daniel Buur Christensen, DSU.
Regionsrådsvalgkamp
Der afholdes som bekendt valg til regionsrådet 16. november 2021. Anders
Kühnau er allerede valgt som S spidskandidat. De øvrige ca. 40 regionskandidater vil blive indstillet af de enkelte
valgkredse i regionen.
I Herning kommune har vores to kredsgeneralforsamlinger 5. oktober valgt
henholdsvis Conny Jensen, Herning og
Per Nielsen, Tjørring som vores 2 regionskandidater.
Byrådsvalgkamp
Der afholdes som bekendt også by-3-

rådsvalg 16. november 2021. Under
vores valgslogan “Sammen samler vi
Herning kommune” håber vi mindst
på at få valgt 7 - 8 S byrådsmedlemmer.
Valg forberedelserne er allerede indledt, ved at vi på sidste års generalforsamling valgte Tommy Tønning som
vores spidskandidat. Tommy bliver således for anden gang Socialdemokratiets spidskandidat som et troværdigt
alternativ til Venstres nye borgmesterkandidat i Herning kommune.
Herefter bliver næste deadline 1.
marts 2021, hvor S medlemmer kan
meddele eller foreslå byrådskandidater. Efterfølgende skal kandidaterne
prioriteres på vores næste ordinære
generalforsamling i april 2021.
Socialdemokratiets kandidater, der
efter 1. marts ønsker opstilling til byrådsvalget, bliver indplaceret på listen
efter de prioriterede kandidater. Det
er dog ligegyldigt hvor på listen de
enkelte kandidater bliver placeret, da
alle kandidater bliver sideordnet opstillet, dvs. det er de personlige stemmer, der ene og alene afgør, hvem der
bliver valgt.
Efterlysning:
Vi mangler byrådskandidater
På nuværende tidspunkt er der 13 S
medlemmer, der har meddelt, at de
ønsker at blive kandidat ved næste års
byrådsvalg. Men vi ønsker 20 - 25 byrådskandidater. Derfor har vi brug for
flere kandidater.
Med andre ord, hvis du har lyst til at
prøve kræfter som byrådskandidat vil
vi gerne høre fra dig.
Den Røde tråd, decmber 2020

Arbejdsprogram:
Politiske tema Ad-hoc udvalg
I forbindelse med at vi i valgkampen
skal formulere vores politiske arbejdsprogram for byrådsperioden 2022
-2025, ønsker vi et antal tema Ad-hoc
udvalg, der skal nytænke og formulere
S mærkesager til det nye byrådsvalgarbejdsprogram.
På nuværende tidspunkt er der følgende udvalg:
•
Børn og familie, Social, sundhed
og ældre.
•
Teknik, miljø, trafik, naturen og
det åbne land.
•
Boliger og byplanlægning.
•
Beskæftigelses og erhvervsområdet.
Hvis du har lyst til at deltage i en eller flere af ovennævnte udvalg, skal du
kontakte undertegnet.
www.socialdemokratiet-herning.dk
Som bekendt har Socialdemokraterne
i Herning kommune egen hjemmeside
med alle faktuelle oplysninger, adresser, indbydelser og medlemsblade.
E-post, i stedet for breve med Posten
Som bekendt udsender vi og partikon-

toret medlemsblade og mange nyhedsbreve, men for at gøre det billigst
muligt, udsender vi og partikontoret
medlemsinformation via e-post. Vi har
dog besluttet at sikre at alle medlemmer modtager vores lokale medlemsblad ”Den Røde Tråd”. Hvis vi ikke har
jeres e-mailadresse, bliver bladet udsendt med Post Nord.

Socialdemokratiet ønsker dig og din
familie en god jul og godt nytår

Vi efterlyser byrådskandidater
Som bekendt afholdes der byrådsvalg 16. november 2021 i Herning kommune.

Socialdemokratiet ønsker at opstille 20 - 25 kandidater.
Derfor efterlyser vi medlemmer, der har lyst til at være kandidater. Kandidater der bringes i forslag inden 1. marts 2021, vil blive prioriteret på generalforsamlingen i foråret 2021. Kandidater der efterfølgende ønsker opstilling,
vil efter fællesledelsesbestyrelsen godkendelse blive indplaceret efter de
prioriterede kandidater.
Hvis du er interesseret, skal du meddele det til Kommuneformand, Knud
Egon Poulsen

Tlf. 2022-6825 eller via e-mail kep@runer.dk

			Venlig hilsen
			
Socialdemokratiet i Herning kommune

Hjemmeside

Socialdemokratiet i
Herning kommune

Adressen er
www.socialdemokratiet-herning.dk
eller
www.soc-herning.dk
Den Røde tråd, decmber 2020

Sagt med andre ord, de ca. 50 medlemmer, der ikke har oplyst e-mailadresser, vil ikke modtage løbende information og erindringsmeddelelser.
Men vi tror flere har og bruger e-mail,
vi efterlyser derfor medlems e-mail.
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En Hilsen fra regionsrådsmedlemmet
Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

’’Indledningsvist vil jeg benytte spaltepladsen til at ønske vores medlemmer god jul
og godt nytår’’
Det er jo netop op til den højtid, at
man har lov til at ønske sig gaver.
Mine største ønsker er, at vi snart får
den vaccine, der kan bringe os ud af
Corona-situationen og få en normal
tilværelse igen. Mit andet ønske er, at
socialdemokratiet får et godt valg til
både byråd- og regionsråd.

med mange specialer og gode forhold
for både patienter og personaler. Mange spørger om vi så får TV på stuerne,
og i vores socialdemokratiske gruppe
arbejder vi på, at det bliver tilfældet.
Jeg glæder mig til at være med til at
klippe snoren, og åbne hospitalet, og
det sker helt sikkert i 2021.

Vi må kæmpe alle sammen for at opnå
et godt valg til de 2 råd, jeg vil personligt kæmpe alt det jeg formår, og den
sidste tids virak i Danmark, som både
har gjort mig ked af det, men også
vred, det gør i hvert fald, at jeg har fornyede kræfter til kamp.
I regionen er der tilfaldet netop vort
område mange gode ting. Vi har åbnet
det første sengeafsnit med speciale i
palliation.
Vort psykiatriafdeling er færdigbygget og klar til at tage i brug, men man
venter med det indtil hele hospitalenhed Vest i Gødstrup er færdigbygget
og klar til at modtage patienter. Det
spændende forskningscenter NIDO er
indviet, og kirkeafsnittet er snart klar
til ibrugtagning.
Vi har netop afholdt temamøde i Gødstrup, og jeg kan godt her love Jer, at
det bliver et så fantastisk godt hospital

Vi har lige givet økonomisk opbakning
til store kultur og sportsevents. 2 millioner kroner til VM i ridesport i 2022.
4 millioner kroner til eventen VM i Ishockey i 2025, hvis vi får værtsskab.
Eventsene vil bringe mange tusinde
mennesker til Herning, og det vil helt
sikkert give store indtægter til vores
hoteller og restauranter, og forhåbentligt give stor økonomisk oprejsning
til Messecenter Herning, og dermed
også genansættelse til det fantastiske
personale, som MCH på grund af Corona har måttet sige farvel til.
-5-

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har fremlagt et oplæg til

“et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”
med 12 pejlemærker. Det betyder, at
det skal være tydeligt og borgervenligt
om, hvem der tager sig af opgaverne.
I vores region arbejder vi med opgaven sammen vores kommuner, både
med oprettelse af sundhedscentre og
klyngesamarbejde mellem hospitaler,
kommuner og praktiserende læger, et
samarbejde hvor flere borgere med
kroniske lidelser som ikke behøver
indlæggelse på hospital, skal kunne
klare sig med hjemmepleje eller sygeplejersker i udgående teams fra hospitalet og selvfølgelig også samarbejdet
med vores praktiserende læger.
Nu venter vi så på, at vores regering
kommer med et udspil til en sundhedsreform, hvori ovenstående pejlemærker helst skal indgå. Jeg håber på
et godt resultat for borgere i Danmark.

’’Indtil det igen bliver muligt,
at vi kan mødes fysisk igen, så
pas godt på Jer selv og hinanden’’

Den Røde tråd, decmber 2020

OP PÅ HESTEN IGEN - OG FREMAD
Mogens Jensen, MF og næstformand for Socialdemokratiet

Som jeg skrev i et personligt brev til alle
medlemmer for noget tid siden har de
seneste måneder været en turbulent
tid – for regeringen, for Socialdemokratiet og også for mig personligt.

at vi har kunnet opretholde et fiskeri,
som både er konkurrencedygtigt men
også bæredygtigt.
Det holdt hårdt, fordi det var bl.a. en
forudsætning for at bevare fiskeriet af
jomfruhummer i Kattegat, at der bliver
indført kameraovervågning,

’’Jeg er naturligvis ked af, at
det var nødvendigt for mig at
udtræde af regeringen som
minister. Men der var intet
andet at gøre’’
Der blev begået fejl i mit ministerium
og det tog jeg ansvaret for og konsekvensen af. Det skal man være klar til,
når man lader sig vælge ind i Folketinget, med de forpligtelser, der følger af
at have mange tusinde vælgeres tillid.
Når det er sagt skal det også siges:

’’det var en rigtig og nødvendig beslutning, at slå alle
mink i Danmark ned’’
Beslutningen blev taget på baggrund
af en klar og tydelig risikovurdering fra
sundhedsmyndighederne og Statens
Seruminstitut. De mange millioner af
mink, der let bliver smittet med Covid-19 og let kan give smitten videre til
mennesker, er og var en trussel mod
bekæmpelsen af corona-smitten og
samtidig – med den indbyggede mulighed for mutationer - en risiko for
virkningen af en kommende vaccine.
Derfor var beslutningen nødvendig.
Og det er beskæmmende at se, at der
Den Røde tråd, december 2020 		

’’men det lykkedes at lande
en aftale med fiskeriet om
dette til sidst’’

er partier i Folketinget, der åbenlyst
var og er villige til at løbe denne risiko
i forhold til folkesundheden.
Men selv om mink kom til at fylde meget i den sidste del af min ministergerning i denne omgang, så er jeg meget
stolt af de resultater jeg nåede at få
i hus på mine 4 ressortområder, som
minister.
På ligestillingsområdet kom jeg i sommer, på regeringens vegne, med et historisk udspil med 10 initiativer, som
sikrer bedre ligestilling og garanterer
rettigheder for LGBTI-personer på en
lang række områder. Det er det mest
omfattende regeringsudspil på det
område nogensinde.
På fiskeriområdet fik jeg sikret nogle
gode kvoteaftaler i EU som betyder,
-6-

Under det danske formandskab for
Nordisk Ministerråd, som jeg har stået
i spidsen for, fik vi omsat en ny langsigtet vision for bl.a. grøn omstilling
og social bæredygtighed i en konkret
handlingsplan for de kommende fire
år ligesom vi fik formuleret en fælles
nordisk LGBTI-strategi.
Og på fødevareområdet fik jeg påbegyndt den nødvendige   klimatilpasning og grønne omstilling af landbruget. Der er taget hul på udtagning af
de jorde, der udleder flest drivhusgasser, og jeg har sammen med miljøministeren forberedt et meget omfattende landbrugsudspil, som kommer til at
lægge skinnerne ud for en omstilling
af dansk landbrug, så det både bliver
bæredygtigt og konkurrencedygtigt de
næste mange år frem. Ligeledes var
jeg langt med en handlingsplan for
hvordan vi i Danmark sikrer at vi ikke
bidrager til afskovning i verden med
vores store indkøb af soya-bønner.
Og de her ting er endda kun en del af

resultat-kataloget.

’’Men nu glæder jeg mig
til  arbejdet i Folketingsgruppen med mine nye opgaver’’
som bl.a. består i at jeg er blevet næstformand i Folketingets kulturudvalg og
medlem af bla. Finansudvalget, Det
Udenrigspolitiske Nævn og delegationen til Europarådet.
Og der er nok at tage fat på i 2021.
Desværre kommer vi stadig til at skulle
håndtere Covid-19-pandemien for
det tager tid at få udrullet vaccineprogrammet. Og vi har stadig en lang
række forbedringer af vores velfærdssamfund vi skal have gennemført på

vigtige områder som daginstitutioner
og ældrepleje. Ligesom vi skal videre
med vores ambitiøse klimainitiativer.
Alt dette kommer jeg naturligvis til at
tage del i med udgangspunkt i Herning
og det midt- og vestjyske.

retter, hvoraf de to bliver flyttet andre
steder hen.

Jeg vil gerne takke for de rigtigt mange
mails og tilkendegivelser om opbakning og støtte, som jeg har fået fra
medlemmer og mange andre gennem
den seneste tid. Det har betydet utroligt meget.

man egentlig også have fire gange så
lang juleferie.

Da jeg for første gang blev valgt ind
i Folketinget i 2007, turde jeg knap
drømme om én ministerpost. Og nu
har jeg efterladt   et varmt sæde på
ikke bare én, men fire ministertabu-

Jeg vil da også godt indrømme, at jeg
mere end én gang har tænkt, at hvis
man har fire ministerposter, burde

Der må jeg jo så bare i dag konstatere;
at nogle gange skal man lige passe lidt
på med, hvad man ønsker sig!
Nu er det op på hesten igen og fremad!

I ønskes en rigtig god jul
samt et godt nytår!

31. december 2020
Det er en påmindelse til os alle, om vigtigheden af et socialdemokratisk slogan

”ALLE SKAL MED”
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Den Gule Bygning – Vildbjergs Kulturmekka
Medlemstur - afholdt af Herning partiforening
23 glade Socialdemokrater mødte op mandag d. 21. september
Guiderne formand Niels Peder Nielsen og Tove L bød velkommen, og gav os et indblik i hvor mange foreninger, ca. 20, der
bruger- og har til huse i bygningen. En bygning, som i år kan fejre sine 100 år. Et spændende sted, som rummer hele 3
lokalhistoriske arkiver, Kajs autografmuseum, Modeljernbaneklubben og Kunstforeningen Trehøje.
Vi startede rundvisningen i malersalen, hvor kunstnere og Herning billedskole har lokaler. Her var der en flot udstilling med
både billeder og smykker. Dernæst en tur i kælderen, hvor Modeljernbanen er opstillet. Her mødes klubben jævnligt, og
banen vakte da også stor interesse, især hos de mandlige medlemmer.
Kajs autografmuseum var også meget spændende. Her fortalte Tove om de forskellige autografer, som var samlet gennem
mange, mange år, og om hvordan, de havde sat dem op. Der var også en lang række af gamle Billedblade, lige fra den første
udgave.
I den gamle skolegård var der lagt fliser, hvorpå der var sat håndtryk og autografer fra mange både danske og udenlandske
kunstnere. Det vakte en del minder hos de fleste.
Under kaffen og kagen fortalte Niels på en levende og sjov måde om bygningens historie, og hvordan lokalsamfundet
havde knoklet for at få den gamle skole til at være det, som den rummer i dag. Herning kommune støtter hvert år driften
med en pose penge.
Det var svært, at bryde op, men til sidst takkede Mona Herskind og Bodil Schou, Tove og Niels for en dejlig og inspirende
aften, med en flaske vin til dem begge.
		
							
Af formand for Herning partiforening Mona Herskind

Den Røde tråd, december 2020				
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Historien om brunkullene

Medlemstur til Voldsgaard, Søby Brunkulsmuseum - afholdt af Herning partiforening
Lørdag den 10. oktober var vi 24 glade socialdemokrater på besøg i Søby Brunkulsmuseum og den nyistandsatte Voldsgaard.
Vi startede ud kl. 13 i forsamlingshuset. Jan Svendsen var vores guide den dag. Jan er formand for Museet og gav os en
indføring i, hvordan Museet startede, og hvad det har betydet for bl.a. Brande og Herning. Her var der ros til Socialdemokratiet i byrådet, da det var Tommy Tønning, som havde foranlediget, at der blev afsat penge i budgettet til Museet. Så nu
kan vi prale af, at vi her i landet har 2 museer, der fortæller arbejdernes historie. Jan er en levende fortæller, og man kan
næsten se en brunkulsbisse stå og læsse 60 tons brunkul om dagen. At det også var en farlig arbejdsplads vidner Mindelunden om.
Dernæst så vi Voldsgaard. Gården var i Peder Voldsgaards eje, mens der blevet gravet brunkul op. Han tjente en god skilling, da han fik 1 krone for hvert ton opgravet brunkul på hans jorde. Endvidere lejede han dele af sine bygninger ud, bl.a.
holdt en slagter til, hvis arbejdsredskaber kan ses. Inde i selve stuehuset, er en udstilling af et ældre klasseværelse med
tilhørende skolebøger, som flere af os kunne huske fra egen skoletid. Hen på eftermiddagen blev vinden skarp. Heldigt at
det så var blevet kaffetid med tilhørende sandkage. Alt i alt nogle rigtig gode timer i Søby.
							

Af formand for Herning partiforening Mona Herskind
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Politik når det er allermest ulækkert
Lone Børlum, Kredsformand for Herning Sydkredsen

Siden Mette i marts måned for første
gange lukkede landet delvist ned, har
vi alle måtte udvise samfundssind og
bidrage til at slå smitten ned, så vi kan
vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag igen uden alt for mange
restriktioner.
Det har været, og er forsat hårdt med
disse restriktioner, men nødvendigt.
Jeg har på intet tidspunkt sat spørgsmålstegn ved om disse restriktioner
har været for skrappe - tværtimod.
Det handler om folkesundhed. At passe på hinanden, så færrest mulige bliver smittet, og færrest mulige dør. Og
i den grad også om at undgå virksomhedskonkurser og arbejdsløse.
Alle partier udviste i starten samfundssind og samarbejdsvilje. Men efter min
overbevisning blev samarbejdsviljen
fra især de blå partier mindre og mindre i takt med, at Regeringen mødte
enorm opbakning fra befolkningen i
forhold til deres ansvarsfulde håndtering af Covid-19. En håndtering vi af de
omkringliggende lande er blevet rost
for mange gange. En håndtering der
medvirker til at vi stadigvæk er et af de
lande hvor der forsat er færrest antal
smittede og færrest antal dødsfald.
Men så skal jeg da lige love for at kæden sprang af da smitten bredte sig
på minkfarmene. Først i Nordjylland
og sidenhen med lynets hast også til
Vestjylland og andre minkfarme rundt
om i landet.

Jeg oplevede en ansvarlig fødevareminister der fra dag 1 tog hånd om
situationen og havde stor medfølelse
med minkavlerne, som nu kunne se
deres livsværk smuldre. Jeg så en fødevareminister der forsøgte at ligge
en ansvarlig plan, som gang på gang
blev forsinket pga. at minkavlerne, assisteret af de blå partier, havde et stort
ønske om selv at slå minkene ned. At
beholde de raske mink og avlsdyrene,
og undlade at slå minkene ned i en radius udenfor de 7,8 km.

Disse ønsker blev delvist imødekommet. Fx fik minkavlerne selv lov til at
slå minkene ned med det resultat, at
smitten fortsat bredte sig med lynets
hast, fra mink til mennesker og omvendt. Og Cluster 5 blev for alvor en
trussel mod den vaccine som på et
tidspunkt forhåbentlig en gang for alle
kan slå virus ihjel.
Så kom det fatale pressemøde hvor
ingen nogensinde kan overbevise mig
om, at Mette Frederiksen med fuldt

Den Røde tråd, december 2020 			
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overlæg vælger at bryde Grundloven, i
en tid hvor de i forvejen har landbruget og de blå partier på nakken. Det er
og bliver manglende information fra
embedsfolkene, der udelukkende kan
ligges til grund for at Mette Frederiksen m.fl. ikke er opmærksom på dette.
Det undrer mig at Jacob Ellemann helt
frem til søndag aften bakker op omkring hastelovgivningen. Det undrer
mig også, at ikke en eneste journalist eller anden overhovedet sætter
spørgsmålstegn ved lovligheden af at
slå alle mink ned, før Jakob Ellemann
får røven i klaskehøjde af Kopenhagen
Fur og andre folk i baglandet.
Det er med stor skuffelse Mogens Jensen skal forlade sine ministerposter for
dette, selvom jeg godt ved at han er
den øverste ansvarlige. Min skuffelse
bliver ikke mindre da departementschefen ved overdragelsen indrømmer
at ministeriet ikke havde klædt Mogens Jensen ordentligt på.
Størst af alt er skuffelsen over at se
hvordan vores Regeringen, Pia Olsen
Dyhr og Pernille Skipper m.fl. efterfølgende ligges for had og sammenlignes
med nazisterne. Der findes ingen ord
for det ud over at det er politik når det
er allerværst og kun handler om magt,
penge og højreekstremister.
Jeg har fortsat stor tillid til Mogens
Jensen og glæder mig til det forsatte
samarbejde og tiden frem mod næste
folketingsvalg.

2020 har været et mærkeligt år
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Kære medlemmer

i mange,mange år har vi en historisk
chance for at ændre på magtforholdet
i Herning kommune, og realistisk set,
gå efter borgmesterposten.

Det har været et mærkeligt år. Et år
hvor alle, mere eller mindre har følt
sig besat og pålagt snærende og bindende bånd i personlig frihed. Et år
hvor Covid-19 har sat en fuldstændig
urimelig dagsorden og defineret meget for os danskere. Også i Herning
kommune.
Det kommunalpolitiske arbejde har
været præget af nedlukninger, aflysninger af konferencer og et hav af møder er enten blevet gjort virtuelle eller
aflyst. Selv om jeg selvfølgelig glæder
mig meget over muligheden for at
kunne mødes i det virtuelle rum, ærger jeg mig modsat over alle de gange,
hvor vi ikke har kunnet mødes fysisk.
Det virker trods alt bedre, med mødet
fjæs til fjæs, fremfor facebook til facebook.
Omvendt er det, de vilkår vi arbejder
under og må berede os på et stykke tid
endnu.
Coronaen kræver mange ofre på den
ene eller anden måde. Fra min og byrådsgruppens side, skal dog lyde et
100% opbakning, til vores folketingsmedlem Mogens Jensen. Politik er
ofte svært og beskidt og kræver sine
ofre. Min personlige mening var og er
at Mogens blev ofret. Men jeg er også
af den klare overbevisning at Mogens
kunne og kan klare det.
Jeg ved at han, som et vestjydsk træ i

Det kræver meget og langt og inderligt
hårdt arbejde, af os alle at nå dertil.
Og alle kan hjælpe til på små men meget effektive måder.

stiv vestenstorm, vil rejse sig igen og
komme stærkt tilbage, med fuld opbakning fra mig og alle jer andre.
Noget af det vi er gode til, i socialdemokratiet i Herning, er at stå sammen,
når stormen er værst, og aldrig hænge
vores beskidte vasketøj til offentligt
beskuelse.
Vi skal også i disse tider stå sammen
og stille de kritiske spørgsmål vi har,
til dem der kan svare, ind i partiet, og
ikke udstille os selv i medierne eller de
sociale medier. Jeg står altid til rådighed.
Når alt det er sagt, ja så bliver det jo jul
aligevel, og efter nytår kommer 2021,
som forhåbentlig, vil byde på en vaccine og et nyt liv, til os alle igen.
16 november 2021 bliver den vigtigste
dag i det næste år. For første gang
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Et lille eksempel. Hver gang en af os
kandidater laver et indlæg eller opslag
på et af sociale medier, eks. Facebook,
skal min klare opfordring til jer være at
dele dette på jeres egen side. På den
simple måde får vi budskaberne ud til
hundredvis af flere, uden det koster os
meget andet, end et klik. Alternativt
kan et klik på “like” knappen ligeledes
betyder at voldsom mange ser opslagene. Så en indsats, som alle kan være
med på, men koster så lidt i arbejdskraft og tid.
Valgkampen er igang, og den vil over
hele foråret blive intensiveret og forstærket, i den grad og skal forhåbentligt munde ud i en kæmpe valgsejr til
os socialdemokrater.
Derfor skal vi i fællesskab “smøge” ærmerne op og ud på gader og strøge og
snakker med alle dem vi kan..
Jeg håber i alle vil være med, på den
ene eller anden måde, og bidrage til
valgkampen, som i bedst kan.

Med disse ord ønsker jeg en rigtig
glædelig jul og et velsignet nytår.
Den Røde tråd, december 2020

Flere humane folk skal ansættes i ældreområdet
Arulanantharajah (Arul) Thillainadarasa, 1.suppleant til Herning Byråd for S, Formand for Den multikulturelle samarbejdsgruppe.

deres modersmål.
Hvorfor opstår disse problemer i ældreplejen? Det er ikke et problem, som er
begyndt i dag. Det er opstået på grund
af besparelsen på ældreområdet. Først
blev mange pensionistklubber lukket,
hvor flere ældre mistede deres kvalitetsliv og begyndte at blive ensomme. Hvis
der havde været nogle pensionistklubber, kun de møde flere mennesker og
besøge deres venner på plejecenteret.
Efter besparelsen mistede de ældre en
del af deres velfærdsliv.

ÆLDRE:

I dag bliver der talt om problemerne på plejehjem. Dette er noget
som skal løses med det samme, da det
er de ældre, som lider. Min mor var kommet på Vesterled Plejecenter i Herning i
1997. Hun talte ikke dansk, men hun
talte lidt engelsk, og en tamilsk kvinde
som arbejdede derude sørgede for, at
min mor havde det godt og samtidig besøgte min familie og jeg hende hver evig
eneste dag. I den tid mødte jeg flere folk,
som arbejdede for velfærden. Det var
herefter jeg lavede filmen »Sandheden«
på Vesterled Plejecenter - formålet var,
at ældre indvandrere skal lære dansk
samt alle udenlandske børn skal lære
Den Røde tråd, december 2020 			

Det andet problem i ældreplejen er, at
de skal ansætte nok folk, hvor de skal
arbejde uden tidspres og travlhed, det
er meget vigtigt, da de ældre skal plejes
med omhu. Jeg kender til situation. Den
tid min mor var på Vesterled Plejecenter,
blev hun passet rigtigt godt af alle ansatte for 23 år siden. Min mor havde altid
en snor ved siden af sig, som hun kunne
trække i hver gang, hun havde brug for
hjælp. Dem som arbejdede, var meget
hurtige til at se efter hende, og se om
hun var okay. Vi har aldrig oplevet noget
negativt i den tid, min mor var på plejehjemmet. Dem, som arbejdede derude,
havde hjertet fyldt med humanitet og
medmenneskelighed.
Når de ældre når til et sted, hvor de har
brug hjælp fra andre mennesker, så kan
pensionistklubber være et sted, hvor
de kan komme ud og møde andre og få
hjælp. Efter pensionistklubberne blev
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lukket ned, opstod der rigtig mange problemer for de ældre.
Vi har aktivitetscentre rundt omkring i
landet, men ikke i de små byer. Der er
så mange ældre, som bor i de små byer,
som gerne vil ud og møde nye mennesker og lave aktiviteter med andre
ældre. Derfor kunne det være rart for
dem, at der er aktivitetscentre i flere
små byer. Hvor de kan færdes og mødes med andre og hygge sig. Der er flere
aktivitetscentre, som ikke holder åbent
om aftenen, og de kan bruges igennem
økonomisk støtte fra kommunen. Der er
mange frivillige, som er klar til og hjælpe
de ældre og laver aktiviteter for de ældre. Så kommunen kan hjælpe de ældre.
Hver kommune kan sætte en lille del af
til de ældres aktiviteter, møder, udflugter og samtidig ansætte folk med en
humanitær mentalitet, som vil pleje de
ældre med omhu.
Det er vigtigt, at vi behandler og passer
disse mennesker, som har opbygget vores samfund og arbejdet for samfundet.
Den eneste måde at sige tak for deres arbejde på, er at vi alle sammen kæmper
for, at de skal have et fredeligt og roligt
liv.

Socialdemokratiets uddannelser i 2020
Pbv. Mona Burgdorf Herskind, Formand for Herning Partiforening.

For at få nye input og ideer besluttede
vi i bestyrelsen, at vi ville have et 4 timers kursus omhandlende ”Den Gode
Bestyrelse”. Sidste lørdag i november mødtes vi med vores underviser
Niels Gyldenlund Mikkelsen. Formiddagen gik med, at alle skulle gøre sig
sine overvejelser. Først drøftedes de
formelle hensigter med at have en
bestyrelse, arbejdets tilrettelæggelse
og tilsidst, hvad vil vi med vores Partiforening. Hvordan skaber vi en god
kultur, der gør, at vi både kan arbejde
effektivt sammen, nå vores mål, lære
hinanden at kende og have det godt
sammen?

Alle bød ind med aktiviteter og satte
mål og tidshorisont på aktiviteten.
Mange gode ideer blev udviklet. Alt fra
hvervekampagne til aktiviteter til det
kommende kommunalvalg. Et meget
anbefalelsesværdigt kursus, som sluttede kl 13, hvorefter vi nød en gang
smørrebrød. Til februar skal der følges
op på de mange aktiviteter.

VIP - MØDE FOR NYE MEDLEMMER
Huset nr. 7, Nørregade 7, 7400 Herning.

25-1-2021 kl. 17-19
						
						
						
						
						
						
						
						

Medlemstallet har været flot stigende det sidste år. Derfor invi
terer Herning Partiforening personligt nye medlemmer ind til en
let ret og kaffe og kage samt dialog om deres forventninger til
medlemsskabet og muligheder for indflydelse. Medlemmerne vil
også få en orientering om de aktiviteter, de har mulighed for at
deltage i.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

						vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
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Arr: Herning Partiforening
Den Røde tråd, december 2020

Glædelig jul
Den Røde tråd, december 2020 			
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Generalforsamlinger i 2021
Socialdemokratiet i Sunds-Ilskov-Simmelkær:
		

Generalforsamlingen er udsat på grund af Corona

Glædelig jul og godt nytår.

Socialdemokratiet i Aaskov:

-----------------------------------------------------------

			

Generalforsamlingen er udskudt til til september 2021

			

Ved spørgsmål kan de kontakte formanden på tlf 51355082 eller mail byrvb@herning.dk

De bedste hilsner Vinnie Borbjerg
---------------------------------------------Socialdemokratiet i Herning Partiforening:
					
					

Generalforsamlingen forventes afholdt i afholdt i april eller maj 2021.
Der vil senere blive informeret om tid og sted.
----------------------------------------------------------

Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Herning kommune:

					Generalforsamlingen forventes afholdt i april 2021.
					

Information om tid og sted vil tilgå senere.

----------------------------------------------------------

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup:
					
					
					

Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 25. marts 2021 kl. 18:00
i den Gule bygning i Vildbjerg

Der er ikke lavet en aktivitetsliste,
da de oplyste datoer kan blive ændret
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Den Røde tråd, december 2020

Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste
Folketingsmedlemmer

EU - parlamentsmedlem

Herning Partiforening

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

Niels Fuglsang
4050 9428
niels.fuglsang@europarl.europa.eu

Mona Herskind
2064 9862
mona@herskind.se

Fællesledelsesformand

Sunds Partiforening

Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@runer.dk

Jens Vind
4031 7286
mail@oz8gv..dk

Folketingskandidat
Anders H. Andreasen
9741 0747-2339 3747
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

Den Røde tråd, december 2020

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

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

DSU
Formand
Christina Nørtoft Kristiansen
Næstformand
Daniel Buur Christensen
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Aaskov Partiforening
Vinnie Borbjerg
5135 5082
byrvb@herning.dk

Trehøje-Aulum/Haderup
Partiforening
Henrik Jensen
2980 9255
henrikpj@gmail.com

