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Nu hvor dagene bliver kortere, må vi 
indstille os på, at sommeren er fortid 
og vi må forberede os på efterår og 
vinter. Men de kolde og mørke måne-
der kan nu også være en hyggelig tid,  
hvor der er tid til indendørs sysler og 
”fordybelse”.

De kommende måneder vil partimæs-
sigt handle om flere vigtige valg. I før-
ste omgang er der valg til ældrerådet. 
Efterfølgende afholdes der regions- og 
byrådsvalg, hvor Socialdemokratiet 
håber på en øget vælgertilslutning.
Men i forbindelse med alle tre valg er 
det vigtigt, at Socialdemokratiets kan-
didater er iderige, handlekraftige og  
har vilje til fornyelse og ønsker at sam-
arbejde med de øvrige partier.

Valg til ældrerådet
Ældrerådsvalget afvikles i perioden 
27. september til 11. oktober 2021. 
De stemmeberettigede vil få tilsendt 
information om de opstillede kandida-
ter og en stemmeseddel med posten.
Vi opfordrer til at alle med stemmeret 
benytter deres stemmeret på en af de 
mange dygtige og kvalificerede kandi-
dater.

Regionsrådsvalget 
Socialdemokratiet i Herning kommune 
opstiller fire regionskandidater, der er 
prioriteret med Conny Jensen, Her-
ning, som spidskandidat efterfuldt af 
de øvrige tre kandidater: Per Nielsen, 
Tjørring, Marius Kristensen, Herning 
og Lise Lotte Bjerge, Ilskov.

Byrådsvalget
Som bekendt valgte vi allerede i ef-
teråret 2019 vores spidskandidat og 
borgmesterkandidat Tommy Tønning. 
Siden har Socialdemokratiets med-
lemmer haft tid til at meddele om de 
ønsker at opstille til byrådsvalget i Her-
ning kommune. Da der var deadline d. 
1. august 2021, var der ialt 18 kandi-
dater, som ønskede at opstille på den 
socialdemokratiske byrådsliste. Kandi-
daterne er i øvrigt sideordnet opstillet, 
dvs. at det er de personlige stemmer 
på valgdagen der afgør, hvem der bli-
ver valgt til byrådet. Læs yderligere om 
kandidaterne på vores hjemmeside 
https://valg.socialdemokratiet-herning.dk/

På nuværende tidspunkt har kandi-
daterne formuleret et detaljeret valg-
program, der fortæller om forskellen 
på borgerlig og Socialdemokratietisk 
politik.

Uddrag fra valgprogramet
– Vores kommune – 

hele Herning Kommune
Men Socialdemokratiets højeste prio-
ritet er altid at sætte mennesket først 
og sikre, at de bredeste skuldre bærer 
de største byrder. Vi har alle bidraget 
til, at vi har en økonomisk solid og god 
kommune, men der er områder, hvor 
vi ønsker at gøre det anderledes. 
Vi anerkender naturligvis at Herning 
kommune er veldrevet og i god ud-
vikling, men der er dog mange udfor-
dringer og uløste opgaver, som Social-
demokratiet ønsker at løse på en ny 
måde. 
Der er naturligvis forskel på, om folk 
bor på landet eller i kommunes byer, 
men alle kommunens borgere skal 
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være lige værdige uanset hvor de bor. 
Socialdemokratiet vil styrke naturkva-
liteterne og service tilbuddene i det 
åbne land. Landsbyerne og centerby-
erne skal have styrket deres identitet 
og udvikling og vi vil nytænke service-
tilbuddene i centerbyerne. Samtidig 
vil vi sikre at kommunens hovedstad, 
Herning er spændende og driftig for 
både nuværende og nye borgere.

Øvrige socialdemokratiske 
valgkamptemaer i valgkam-
pen

•	 Kernevelfærd for både 
ung og ældre.

•	 Landsbyer og landdi-
strikterne.

•	 Leje og almene boliger.
•	 Erhverv og beskæfti-

gelse.
•	 Klima, natur, miljø og 

det åbne land.
•	 Fysisk og psykisk han-

dicappede.

Læs hele vores valgprogram på 
https://valg.socialdemokratiet-her-
ning.dk/

Bliv frivillig medhjælper ved regi-
ons- og byrådsvalget
Vi er allerede langt med forberedel-
serne til regions- og byrådsvalget, og 
de mange valgaktiviteter er så småt 
indledt og vil kulminere i de sidste par 
uger op til valgdagen.

Men vi har behov for din hjælp. Vi ef-

terlyser derfor medlemmer, der har 
lyst til at hjælpe med valgkampen. Det 
kan f.eks. være uddeling af valgmate-

riale, opsætning af valgplakater, prak-
tisk medhjælper ved valgarrangemen-
ter. Eller det kan være som personlig 
kandidatmedhjælper for en af de So-
cialdemokatiske kandidater osv. osv.
Med andre ord, hvis du vil tilbyde din 
hjælp ved regions- og byrådsvalget, 
skal du kontakte din partiforening eller 
undertegnede – på forhånd tak.

Valgfestaften
På valgaftenen tirsdag d 16. november 
har vi sikret os et lokale i Kongrescen-
tret i Østergade i Herning. Vi vil ud-
smykke lokalet, så vi kan fejre og ønske 
kandidater tillykke med valgresultatet.
Alle medlemmer, kandidater og ven-
ner er velkomne til at deltage, så vi 
sammen kan følge stemmeresultater-
ne, og feste når vi kender det endelige 
valgresultat

Tilmelding er ikke nødvendig.

Medlemsmøde med Niels Fugl-
sang 
Alle er velkomne til et uformelt med-
lemsmøde med Niels Fuglsang, som er 
medlem af EU-parlamentet  (MEP).
Det sker i 3F’s lokaler i Birk Centerpark, 
Herning, tirsdag d. 24. august 2021, kl. 
17.30 - 19.30. 
På mødet vil Niels fortælle om de man-
ge opgaver og arbejdet i EU-parlamen-
tet efter et års Corona nedlukning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Besøg det nye regionshospital i 
Gødstrup
I 2012 tog Bent Hansen og Lars Krarup 
første spadestik til byggeriet af et nyt 
akuthospital med alle behandlings-
funktioner nær landsbyen Gødstrup. 

Regionshospitalet er endnu ikke fær-
dig installeret og testet. Dog forven-
ter byggeledelsen, at håndværkerne 
og personalet er klar til en indvielse 
primo 2022.
Vi har aftalt og planlagt et medlems-
besøg og en rundvisning på regions-
hospitalet mandag d. 13. september 
2021 kl. 17.00 – 20.00.
Her vil en repræsentant fra byggele-
delsen fortælle om de mange bygge-
udfordringer der stadig er, før vi kan 
nyde det spændende nye hospitals-
byggeri og den omgivende natur.

Da der max kan deltage 40 
personer, er tilmelding nød-
vendig – efter ”først til mølle-
princippet.

Se besøgsannonce i dette blad.

Studierejser i 2022
Som bekendt har vi ikke gennemført 
studierejser de seneste par år pga. 
Corona restriktionerne. Til gengæld 
har vi planlagt to politiske studierejser 
næste år. 
Den første rejser bliver til ”EU-byen” 
Bruxelles, og en afstikker til den hi-
storiske by ”Waterloo. Det bliver i maj 
2022.
Den anden rejse til ”EU-byen” Stras-
bourg med afstikker til Luxembourg, 
Alsace- og Mosel vindistrikterne bliver 
til september 2022.
Alle medlemmer med samlever er vel-
komne på vores rejser, men da der kun 
kan deltage 44 personer på hver af de 
to rejser, vil deltagelse være efter 

”først til mølle-princippet”.



Se vores rejse annoncen i næste med-
lemsblad og på vores hjemmeside.

Vi ønsker mange flere medlemmer
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed at vores parti altid ønsker flere 
medlemmer. Vi har derfor planlagt en 
aggressiv og målrettet hvervning i for-
bindelse med de kommende valg. 

Vores mål er, at medlemstal-
let igen runder 500 medlem-
mer i Herning kommune.
Vi vil også bede om jeres hjælp, til at 

øge vores medlemstal ved at opfordre 
venner og bekendte til at indmelde sig 
i vores parti. Hvis I har brug for hverve-
folder og andet informationsmateriale 
til uddeling eller ophæng, så kontakt 
jeres partiforening.
Nye medlemmer skal enten indmeldes 
centralt på partiets hjemmeside eller 
ved at kontakte jeres partiforening.

Vi efterlyser din e-mailadresse! 
For at vi kan udsende flest mulige med-
lemsblade / nyhedsbreve billigst muligt 
- som e-post, efterlyser vi din e-mailad-

resse. Vi har i dag registreret e-mailad-
resser på ca. ¾ af medlemmerne, men 
vi vil gerne have flere e-mails registret. 
Det er Vera Nybo Jensen, mail vnj@
jensen.mail.dk eller tlf. 4129 0079, der 
sammen med de enkelte partiforenin-
ger indsamler e-mailadresser og tele-
fonnumre.

Alle ønskes en fortsat god sommer 
samt en god valgkamp.
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Besøg valghjemmesiden for Socialdemokratiet i Herning kommune.

Adressen er:

valg.socialdemokratiet-herning.dk

   Her finder du:
    alle informationer om valget, 
   informationer om kandidaterne og deres mærkesager. 
   Du finder også det nye arbejdsprogram
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Sommeren afløses af valgkamp
 Af regionsrådsmedlem Conny Jensen

Sikke en dejlig sommer
Sommeren begyndte med fejring af 
vores dejlige unge menneskers for-
skellige eksaminer og udstedelse af 
faglige svendebreve, stort tillykke til 
alle de smukke unge mennesker.
Så blev det ferie og en stor tid for os 
sports-elskere med EM i fodbold, som 
startede med et tragisk forløb med 
Christian Eriksens voldsomme kollaps, 
men som gjorde, at alle arbejdede 
stærkt med at bearbejde chokket og 
derefter spille flot fodbold. Landshol-
det har vundet vores hjerter og re-
spekt verden over, og fællesskabet os 
danskere imellem er vokset. Så fulgte 
tennis og Tour de France, hvor danske 
Jonas Vingegaard gjorde en stor ind-
sats og placerede sig i toppen, og så 

nu OL i Japan, som i skrivende stund 
knapt er igang.

Sommeren går nu på hæld 
og slutspurten til Byråds- og 
Regionsrådsvalgkampen ind-
ledes, 

hvilket betyder at vi kandidater skal 
op i det højeste gear og kæmpe for 
vores parti og selvfølgeligt også foir et 
godt valg for os selv. Jeg håber, at der 
er medlemmer som vil hjælpe med 
enten at uddele foldere eller hænge 
plakater op, eller måske skrive læser-
indlæg med anbefalinger.  I er altid vel-
komne til at kontakte mig.

I forhold til Regionsrådet, så er der rig-
tig mange ting, der i den kommede tid 
skal løses, ikke mindst budgettet. Øko-
nomiaftalen blev en historisk god men 
stram aftale, vi fik 256 millioner kroner 
til driften af sundhedsområdet og 15 
millioner til Regional udvikling, men 
desværre trykker udgifter til medicin, 
digitalisering og ny teknologi sig på og 
det bevirker, at vi nok bliver nødt til at 
træde lidt på bremsen, men vi undgår 
nok besparelser. Det vil vi arbejde for 
ikke sker, så må vi politikere nok prio-
ritere vores hedeste ønsker lidt. Der 
er stor tilfredshed med at Regeringen 
betaler de ekstra udgifter, som Region 
Midtjylland har haft til COVID - 19 i 
2021, så dejligt.

To gange har Danske Regioner lavet 
aftale med sygeplejerskernes forhand

lere og to gange har sygeplejerskerne 
stemt nej til aftalen, hvilket har bety-
det at sygeplejerskerne har taget strej-
kevåbnet i brug, hvilket rammer hårdt 
i et sundhedsvæsen, der har været 
meget presset i en lang periode. Det 
betyder mange aflysninger af behand-
linger for vores patienter., og det vil 
tage meget lang tid at indhente tin-
gene. 

Vi mangler sygeplejersker og 
andet sundhedspersonale i 
Danmark og de skal selvfølge-
ligt værdsættes både gennem 
en god løn og arbejdsvilkår. 

Jeg håber på en snarlig løsning. 

Økonomisk har vi fået stor hjælp fra 
Regeringen, som sammen med vores 
afsatte økonomi til området, nu be-
tyder at vi kan påbegynde at oprense 
generations-forureningen på høfde 42 
på Harboøre Tange. Det er et område 
jeg har arbejdet politisk med for at 
medvirke til en løsning på i både  Ring-
købing Amtsråd i form af nedsættelse 
af spunsvægge for at forhindre udsiv-
ningen af farlige kemikalier fra Chemi-
nova, og nu i hele regionsrådsperio-
den, så endelig endelig ser tingene ud 
til at lykkes.
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Vi har nået meget men skal videre
Af Mogens Jensen, medlem af Folketinget og næstformand for Socialdemokratiet

Det har været en dejlig sommer! Per-
sonligt er jeg glad for ikke at være fal-
det for fristelsen til lidt udenlandsk 
sol, men haft dejlige, solrige oplevel-
ser i vestjylland, østjylland, hovedsta-
den og på Bornholm foruden skønne 
dage i Astrid Lindgrens Småland. 
Dejlig har sommeren også været, fordi 
oppositionen i Folketinget slet ikke har 
haft noget at byde på, og regeringen 
og folketingsgruppen på den måde 
også har kunnet holde en velfortjent 
sommerferie. 
Det synes jeg hele partiet har 
kunnet gøre med god samvittig-
hed, for vi har allerede, halvvejs 
i regeringsperioden, nået meget. 

Sammen har vi sat en ny retning for 
Danmark: 

Med en ambitiøs grøn kli-
mapolitik, et løft af velfær-
den, et opgør med centrali-
seringen, en ny ret til tidlig 
pension og en retfærdig og 
realistisk udlændingepolitik. 
Med ’Børnene Først’ stiller vi os på bør-
nenes side og sikrer, at barnets stem-
me bliver hørt. Vi har vedtaget verdens 
mest ambitiøse klimalov. Det ambi-
tiøse reduktionsmål på 70%  er blevet 
fulgt op med aftaler om klimapartner-
skaber, to energiøer og elbiler. I politi-
forliget har vi sikret, at politiet kommer 
tættere på. Vi opretter nu 20 nye nær-
politienheder. Og vi har taget et op-

gør med utryghedsskabende adfærd. 

Dertil en udligningsreform. En sik-
ring af velfærden, hvor pengene føl-
ger med, når vi bliver flere børn og 
ældre. Otte nye skattecentre, to fi-
nanslove og 15 nye naturnationalpar-
ker. Vi har fjernet uddannelsesloftet 
og afskaffet omprioriteringsbidra-
get – også på kulturområdet. Sat ind 
over for boligspekulanter og kviklån. 

Vi har for alvor vist, at Social-
demokratiet kan finde løsnin-
ger.     

Oveni alt det har vi håndteret en glo-
bal pandemi. Det var på vores vagt, at 
Danmark blev ramt af den største krise 
siden 2. verdenskrig. Under vores an-
svar. Konfronteret med en global pan-
demi besluttede vi os for at handle. 

Vores fællesskab bestod og det er 
ikke mindst fællesskabet og solida-
riteten der har båret os igennem. 
Resultaterne af vores fælles indsats 
ser vi for alvor også nu, hvor vi ta-
ger mundbindet af. Smiler til hinan-
den. Og trækker vejret lidt lettere. 

Arbejdsløsheden er faldet siden gen-
åbningen. Forbruget stiger. Ekspor-
ten vokser. Og allerede næste år for-
venter vi den højeste vækst i 15 år. 

Lige nu har vi de bedste forud-
sætninger for at komme videre. 

Efter sommerferien tager vi fat på de 
næste store udfordringer. Tager snak-
ken om, hvor vi gerne vil være som 
samfund om 10 år. Hertil får vi bl.a. 
input fra den nedsatte reformkommis-
sion. Vi skal fortsætte den grønne om-
stilling og gennemføre en sundhedsre-
form. 

Og ikke mindst venter et vigtigt kom-
munal- og regionsrådsvalg. Her får vi 
som parti brug for vores stærke fælles-
skab og alle vores gode kræfter. Vi har 
et stærkt hold i Herning og nu skal vi 
ud på gader og stræder i hele Herning 
kommune. Tale med borgerne.

Og vigtigst af alt: lytte!  



Hjemme-
side
Adressen er

www.socialdemokratiet-

herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Hjælpere søges til valget
I forbindelse med en valgkamp er der mange opgaver. 

Hvis du har mod på at være en del af det team, 
der løser disse opgaver, 

bør du henvende dig til din egen partiforening.

    Opgaver kan være: 
    Ophængning af plakater
    Uddeling af valgmaterialer
    Pakning af materialer
    Gadeaktiviteter
    Husstandsomdeling

Valget er som bekendt

16. november 2021
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Vi mødes ved hovedindgangen.Vi mødes ved hovedindgangen.

Rundvisning
på det nye regionshospital i Gødstrup

Mandag d. 13. september 2021 
kl. 17.00 – 20.00

En repræsentant fra byggeledelsen vil fortælle om de mange ud-
fordringer under byggeriet, før vi nu kan nyde et spændende akut-
hospital og den omgivende natur.

Alle socialdemokratiske medlemmer i Herning kommune er vel-
komne, men tilmelding er nødvendig, da der max. kan deltage 40 
personer. 
Deltagelsen sker efter ”først til mølle-princippet
Tilmeldingen sker til E-mail kep@runer.dk - Tlf. 2022-6825

Arr. Socialdemokratiet i Herning kommune



Julehygge
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Sæt kryds i kalenderen 
ved mandag d. 6. december 

kl. 18.30 - 21.00
Der er rundvisning efterfulgt af hygge med gløgg, 
æbleskiver og kaffe.
  Det er gratis at deltage.
Niels Hedegaard kigger bagud i Socialdemokratiets 
historie og fortæller om dengang Herning 
fik en socialdemokratisk borgmester
Alle medlemmer af Socialdemokratiet i 
Herning Kommune er velkomne. Tag 
konen, kæresten eller naboen med

 Arr:  Herning Partiforening 
 v. formand Mona Burgdorf Herskind

        Tilmelding er nødvendig og det sker til:til:  
       Mona Herskind  20649862  mona@herskind.se   
       Mona Hedegaard  22971870  monahedegaard@live.dk 
       Tilmeldingsfrist: Senest 19. november 2021 

Vel mødt til en god aften i Historiens hus (Det tidligere museum)



Sommertid og nedtælling til valget
Tommy Tønning, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Herning Byråd

Sommerrefleksioner i solskin og 
højt humør.
Solen skinner i Danmark, og i vores 
egen kommune skinner solen på 
mere end en måde. Forberedelserne 
frem mod det store afgørende kom-
munalvalg den 16 november, “kører” 
med fuld skrue, og der er tale om 18 
supergode kandidater, der hver især, 
“spræller” af lyst og vilje til at ville i 
gang med det politiske arbejde i det 
nye byråd.
Jeg har sagt det før, og vil sige det igen. 
Vi står over for et uhyre vigtigt og af-
gørende valg i Herning kommune, 
hvor der for første gang i årtier kan 
flyttes mange stemmer i vores retning. 

Venstre og alle deres venner, 
tager det for givet at deres 
spidskandidat vil vinde val-
get, 
De giver hende i alle sammenhænge 
taletid og spalteplads og omtaler hen-
de som den kommende borgmester, 
men de lokale meningsmålinger jeg 
har set siger noget andet. Og det skal 
vi i fællesskab forfølge.

Vores mål er, at få samlet så mange 
stemmer og dermed mandater sam-
men til valgnatten, således at vi bliv-
er umulige at komme uden om, i alle 
henseender. Og så skal vi huske på at 
omtale, at vi også er af den opfattelse, 
at vi har, en kommende borgmester i 
socialdemokratiet.

Vi skal ikke gå i “ flæsket” på venstre 
og anklage dem for alt det, vi mener, 
de ikke har gjort de sidste 4 år. Nej vi 
skal i stedet tale om alt det vi vil, når vi 
overtager posten på rådhuset. 

Jeg håber rigtig meget, at i alle vil være 
med til den kommende valgkamp, og 
hver især yde en eller anden form for 
arbejdsindsats. Hvis vi vil noget, den 
her gang, er vi nødt til at stå sammen 
og yde en stor indsats, hver især.

Normalt byder efteråret også på en 
budgetforhandling. Men da vi sidste 
år vedtog et toårigt budget, forudsiger 
jeg ikke de store forhandlinger i år. 
Højest lidt justeringer på grund af  den

indgåede kommuneaftale.

Ellers fortsætter byrådsgruppen med 
det politiske arbejde årer ud. Vi er 
som altid, alle 3 tilgængelige på mail 
og telefon og aldring længere væk, 
end et ring.

I ønskes alle en rigtig god 
sommer, og vi ses forhåben-
tligt frisk og udhvilede til ef-
terårets valgkamp.

Oktobermessen
i

Vildbjerg Sports og Kultur Center

Søndag d. 10 oktober 2021

Partiforeningen i Trehøje og Aulum-Haderup deltager med en stand 
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Grillaften      De fire partiforeninger  
      i Herning Kommune inviterer  
    medlemmer og hjælpere til det fo- 
   restående byråds - og Regionsrådsvalg 
 på grillaften, som et på forhånd tak for hjælpen i den 
kommende valgkamp.

          

Arrangementet foregår på 

Kulturmøllen i Kibæk
Møllevænget 19, 6933 Kibæk.

Tirsdag d. 7. september 
kl.18.00 – 20.30

Grillen vil være tændt, og der vil blive serveret pølser og vand.
Vel mødt til en hyggelig og uformel ryste sammen aften.

Tilmelding senest 3. september til en af partiforeningerne
     Mona Herskind mona@herskind.se eller 2064 9862
     Vinnie Borbjerg byrvb@herning.dk eller 5135 5082
     Jens Vind mail@oz8gv.dk eller 4031 7286
     Henrik Jensen: henrikpj@gmail.com eller 2980 9255
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

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

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

Fællesledelsesformand
Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@runer.dk

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

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

DSU
Formand
Nikolaj Rosenkilde Kølbæk
Næstformand
Tabea Muller

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
Henrik Jensen
2980 9255
henrikpj@gmail.com
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