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Det frie valg
For næsten to år siden oplevede vi at 
”COVID-19”, en ny lungesygdom, før-
ste gang kom til Danmark. Siden har 
sygdommen vendte og ned på vores 
hverdag på godt og ondt. En lunge-
sygdom der i værste fald kan medføre 
alvorlig sygdom, og i enkelte tilfælde 
ende med døden. Heldigvis blev der 
forholdsvis hurtigt udviklet en vac-
cine, der har reduceret risikoen for at 
blive smittet med Covid-19. De fleste 
danskere er således allerede vaccine-
ret to, og nogle endda tre gange. Alt 
i alt kan vi være stolte over, at vi le-
ver i en verden og et samfund med et 
sundhedsvæsen, der handler hurtigt 
og resolut.
Men samtidig lever vi i et samfund, 
hvor den enkelte borger kan fravælge 
at blive vaccineret. Den individuelle 
ret til at bestemme kan således med-
virke til en øget smitterisiko, med an-
dre ord, vi må erkende, at smittefaren 
langt fra er overstået. Personligt me-
ner jeg, at det godt kunne være tvun-
gen at blive vaccineret imod Covid-19. 
Men nej vi lever i et ”superfrit sam-
fund, hvor den enkelte borger selv må 
bestemme over egen liv, selv om det 
medfører fare for de øvrige borgere. 

Personligt mener jeg, at myndigheder-
ne en gang i mellem skal skelne imel-
lem ”det frie valg” og hvad der tjener 
”almenheden”.

Det tabte skal genvindes
Det kan lyde lidt op ad ”bakke” men 
lokalpolitisk er det nødvendigt her få 
uger efter, at der er afholdt Regions- 
og Byrådsvalg i Danmark Skal Social-
demokratiet i gang med en lang og 
grundig valgkamp  frem mod  kom-
mende folketings-, regions- og byråds-
valg. Min profeti der skyldes resulta-
tet af det netop afholdte lokalvalg, 
hvor Socialdemokratiet tabte både på 
”land og i by”. 
Allerede i forbindelse med en netop 
afholdt valg evalueringsmøde har vi 
indledt forberedelserne.
I vores næste medlemsblad, vil vi ori-
entere om vores strategiplan.

Regions- og Byrådsvalget 
Indledningsvis vil jeg naturligvis takke 
S-medlemmers støtte og opbakning 
til Socialdemokratiet i valgkampen 
ved den netop afholdte regions- og 
byrådsvalg. Men som bekendt tabte 
både Venstre og Socialdemokratiet 
mandater ved de to valg. 
Men på trods af, at vores populære 

borgmester Lars Krarup havde valgt 
at stoppe, genvandt Venstre den ab-
solutte flertal med 17 mandater ud af 
de 31 mulige i Herning byråd og med 
Dorthe West som kommunes borgme-
ster de næste fire år.
Byrådsvalget i tal: S byrådskandidater i 
Herning kommune fik 6.942 stemmer, 
en tilbagegang på 1.547 partistem-
mer, svarende til 14,6%, en tilbage-
gang på 2,2% i forhold valgresultatet 
i 2017. 
Et andet kedeligt valgfakta, var at den 
samlede stemmeprocent ved dette lo-
kalvalg kun var 68,82% imod 74,21% 
ved valget i 2017.

Ny- og genvalgte S kandidater til 
regionen og Hernings byråd
Stor tillykke til de fire S byrådskandi-
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dater Tommy Tønning, Lone Børlum 
Vinni Borbjerg og Arul. 
Endvidere vil jeg ønske Conny Jensen 
tillykke med genvalg til regionsrådet. 
Samlet opnåede kandidaterne ved Re-
gionsvalget 205.960 stemmer, der er 
en tilbagegang på 32.222 partistem-
mer svarende en 29,3% og en tilbage-
gang på 4,5% i forhold valgresultatet 
i 2017.
Læs yderligere på KMD hjemmeside 
https://kmdvalg.dk/Main -”Kommu-
nal- og Regionsvalget 2021”.

S byrådsgruppen har efterfølgen-
de besluttet at fordele posterne 
•	 Medlem af Økonomiudvalget: 

Tommy Tønning
•	 Formand for Beskæftigelsesud-

valg:  
Tommy Tønning

•	 Næstformand Byplan og bosæt-
ningsudvalg:  
Lone Børlum

•	 Medlem af socialudvalget:  
Lone Børlum

•	 Næstformand Børn og Unge (ud-
valget for anbringelser), medlem 
af børn og familieudvalget og 
medlem af landsbykontaktudvalg: 
Vinnie Borbjerg

•	 Medlem af kultur og fritidsudvalg:  
 Arul.

Hvordan skal vi støtte og diskutere 
politik 
en væsentlig opgave er fortsat at sik-
re, at partimedlemmer har mulighed 
for at udfordre og drøfte politik med 
de valgte folketing-, regions- og by-
rådspolitikere. 
På møder i det nye år skal vi drøfte og 

beslutte hvordan det skal stuktures. 
Men jeg forventer, der bliver nedsat 
en række resurse baggrundsgrupper/
studiekredse inden for de enkelte fag-
områder. Miljø-Infrastruktur og Na-
turpolitik - Byplan- og bosætningspo-
litik - Beskæftigelsespolitik - Børn og 
fami-liepolitik - Social og Sundheds-
politik - Kultur og fritidspolitik, hvor 
medlemmer inden for de enkelte fag-
områder kan fokusere på de mange 
udfordringer, der er i et kompliceret 
samfund og formulere løsninger til vo-
res lokalpolitikkere. Mere om denne 
del i det næste medlemsblad.

Uformel ”Nytårskur”
Traditionen tro, afholder vi også den-
ne vinter en uformelle ”Nytårskur/
Taffel, mandag den 31. januar 2022, 
kl. 19.00 i Jopbbankens lokaler, Ny-
gade 2, 7400 Herning.
Det bliver en aften med taler, sang, 
musik og hygge.

Se annonce i dette medlemsblad.

Generalforsamlings varsling
De to valgkredse og Fællesledelsen 
varsler at deres ordinære generalfor-
samlinger afholdes mandag d. 4. april 
2022 i 3 F lokaler, Birkcenterpark 4, i 
Herning.
Aftenen indledes med de politiske be-
retninger kl. 17.00 – 18.45, og efter-
følgende kl. 19.00 afholder vi de tre 
generalforsamlinger.

Se varslingsannonce i dette blad 
og dagsorden i det næste blad.

Spændende EU-studierejser i 2022
Som sædvanlig har vi i 2022 planlagt 
et par studierejser. 
Den ene rejse går til EU byen Bruxelles 

og historiske by Waterloo, med afrejse 
lørdag d. 14. maj og hjemkomst ons-
dag morgen d. 18. maj 2022, med tre 
hotelovernatninger i det centrale Bru-
xelles.
Den anden rejse til Køln og Luxemburg 
og EU-byen Strasbourg, med afrejse 
lørdag d. 10. september og hjem-
komst onsdag aften d. 14. september 
2022, med fire hotelovernatninger.

Se annonce i dette blad.

Et partimedlemskab er grundlaget 
for Demokrati    

De politiske partier i Danmark har de 
seneste 50 år oplevet en medlemstil-
bagegang. Ærgerligt da partimedlem-
mer er partiernes fundament i et 
demokratisk samfund. Endvidere får 
medlemmerne indsigt og indflydelse 
på den politik, der føres i By-, Regions-
råd, Folketing og EU-parlament.
Vi vil derfor bede om du vil hjælpe 
os med medlemshvervning. Indmel-
delse kan ske via Socialdemokraternes 
hjemmeside eller også direkte til din 
lokale partiforening.

Vi efterlyser e-mailadresse!
For at vi kan udsende flest mulige 
medlemsblade / nyhedsbreve billigst 
muligt - som e-post, efterlyser vi din 
e-mailadresse. Vi har i dag registreret 
e-mailadresser på ¾ af vore medlem-
mer, men vi tror at mange flere har 
og bruger e-mail, og dem vil vi gerne 
have registret og bruge når vi udsen-
der medlems informationer.

Du og din familie ønskes 
en god jul og godt nytår.
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31. januar 2022 kl. 19.00
Jobbankens lokaler, Nygade 2 i Herning

Alle medlemmer i Herning Kommune er velkomne

   Program for aftenen
   Der serveres et let traktement: Buffet
   Aftenens gæst: Alex Nielsen (chefredaktør på Herning Folkeblad)
   Festtale ved Folketingsmedlem Mogens Jensen
   Musik og fælles sang: En pianist
   Egen betaling: 75 kr
   Tilmelding: jens@0z8gv.dk efter princippet først til mølle
   Der er plads til 48 deltagere
   Aftenen arrangeres i fællesskab af partiforeningerne:
   i Aaskov, Herning, Trehøje&Aulum-Haderup og Sunds-Ilskov-Simmelkær
   Der tages forbehold for caronasituationen

Nytårskuren2022



Valg: 3028 personlige stemmer 
 Af regionsrådsmedlem Conny Jensen

3028 stemmer ved valget til regionsrå-
det. Jeg takker for hver og en stemme, 
og for alle der har hjulpet mig i valg-
kampen med uddeling af foldere, op-
sætning af plakater og anbefalinger i 
avisen og på Facebook, samtidigt tak 

for godt samarbejde i valget fra by-
rådskandidaterne. Jeg takker også for 
de mange input jeg fik fra interessere-
de borgere under valgkampen, og jeg 
mødte rigtig mange.
Vi opstillede en pølsevogn rundt i Her-
ning og omegn, og jeg skal lige love for, 
at her gik snakken både med os poli-
tikkere, men også borgerne imellem. 
Den afslørede, at der er mange ønsker 
til regionens formåen. Mange har haft 
rigtig positive oplevelser med vores 
sundhedsvæsen og selvfølgeligt har 
der da også været mindre gode ople-
velser, men alt i alt mange brugbare 
tilkendegivelser.
Som politiker er et valg altid spænden-
de også selv om jeg har været med i 
rigtig mange år, så bliver det aldrig ru-
tine og det skal det heller ikke være. 
Den demokratiske proces er nødven-
dig for alle parter både for borgerne 
og for os politikere.

Der er ingen tvivl om, at mit hjerte lig-
ger i Herning og området i vest, og i de 
næste 4 år vil jeg gøre alt hvad der er 
muligt for at vi bliver tilgodeset. Vores 
region dækker et stort område og jeg 
er valgt i hele regionen og også den 
forpligtigelse vil jeg forsøge at leve op 
til.

Endnu en gang TUSIND tak 
for de 3028 stemmer. jeg skal 
gøre hvad jeg kan for at leve 
op til den tillid.
Konstitueringen er igang og i skriven-
de stund ser det ud til at jeg får en 
plads i forretningsudvalget en plads i 
udvalget for bæredygtighed, teknologi 
og anlæg. Spændende udvalg, senere 
bliver de forskellige hverv og posterne 
i Danske Regioner uddelt.
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Hjemme-
side
Adressen er

www.socialdemokratiet-

herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Fremad og atter fremad
Af Mogens Jensen, medlem af Folketinget og næstformand for Socialdemokratiet

Julen og nytåret nærmer sig og snart 
kan vi hellige os nogle gode dage sam-
men med familie og venner. Det glæ-
der jeg mig rigtig meget til.
Det har været nogle utroligt travle 
måneder i efteråret og også fra mig 
skal der lyde et stort tak til alle for ind-
satsen i den netop overståede kom-
munal- og regionsrådsvalgkamp. 
Vi havde et rigtig godt hold. Engagere-
de kandidater og flittige ildsjæle der i 
ugevis knoklet. Og lad os ikke glemme 
at det rent faktisk beviser, at det loka-
le demokrati leve,r selvom der tit bli-
ver skrevet mange dødsdomme over 
det. Og selvom vi ikke fik den frem-
gang, som vi havde håbet �hverken 
nationalt eller lokalt � så har gejst og 
arbejdsvilje bestemt ikke fejlet noget. 

Og kære venner, der er kun 
én vej, og det er fremad og 
atter fremad. 
Nu må vi lokalt -såvel som nationalt - 
evaluere og lære af erfaringerne. Men 
der er generelt god grund til at glædes 
over, at vi fortsat er Danmarks abso-
lut største parti med flest borgmestre, 
flest regionsrådsformænd og som det 
eneste parti repræsenteret i samtlige 
98 kommuner. 
På det lidt mere personlige plan er 
jeg utrolig glad for mit nye tillidshverv 
som forsvarsordfører. Forsvaret spiller 
i disse globalt usikre tider en vigtigere 
rolle end nogensinde. Det er trist, at 
de borgerlige ikke tager mere ansvar, 

men bruger alt deres energi på usma-
gelige kampagner mod Trine Bram-
sen. Siden Trine blev minister, har hun 
gennemført en lang række initiativer: 
Hun har bl.a. etableret en egentlig er-
hvervsuddannelse som konstabel,  sat 
opgør med kønskrænkende adfærd på 
dagsordenen, sikret markant løft af 
veteranindsatsen, indført seniorpoli-
tik i forsvaret, etableret en ny strategi 
for hvordan flere danske virksomhe-
der kan levere til forsvaret  og indgået 
aftale om et styrket dansk cyberfor-
svar. De gode resultater drukner des-
værre ofte i angreb fra oppositionen, 
men det er mange tiltag, vi kan være 
stolte af på forsvarsområdet. Og vi er 
ikke færdige endnu.

Et af de emner, som nok fylder aller-
mest i medierne lige nu, er minksa-

gen. Retorikken fra de borgerlige, som 
kaster om sig med udokumenterede 
påstande og usaglige anklager, er fru-
strerende. 

Regeringen ville selvfølge-
lig have sagt det åbent, hvis 
man havde vidst, at der var 
problemer med lovhjemmel. 
Så havde vi gjort som så mange gange 
før under coronakrisen: Samlet flertal 
for hastelovgivning. Det er værd at 
bemærke, at et flertal da også bak-
kede op om lovgivningen, da rege-
ringen selv gjorde opmærksom på, at 
der manglede hjemmel. Det er utrolig 
trist, at de borgerlige ikke kan afvente 
Minkkommissionens arbejde, men 
fortsætter med en hetz mod Mette og 
vores parti. Måske er det i desperation 
over, at det bliver mere og mere tyde-
ligt, at regeringens forklaring er sand. 
Men det er ikke ordentligt, når man 
sætter spørgsmålstegn ved embeds-
mænd og myndigheders faglighed. 
Og det er en udvikling, der er dybt be-
kymrende for vores demokrati og den 
demokratiske samtale.
Selvom minksagen fylder godt i 
medielandskabet, så har vi be-
stemt også fået lavet meget politik.  
Regeringen har fremlagt et tryg-
hedsudspil, der skal sikre større 
tryghed i nattelivet og på gaderne. 
Man skal kunne bevæge sig frit og 
føle sig tryg alle steder i landet.  
Vi har også fremsat en velfærdslov, 



som skal sikre, at der følger pen-
ge med, når der de kommende år 
”heldigvis”bliver flere børn og ældre. 
Udviklingen er jo glædelig, men det ko-
ster også penge. Hele 20 mia. kr. frem 
mod 2030 skal kommunerne samlet 
set finde. Den regning mener vi ikke, 
at kommunerne skal efterlades med.  
Vi har også netop indgået en boligaf-
tale, som også skal hjælpe mennesker 
på gaden ud af hjemløshed. Med af-
talen oprettes Fonden for blandede 
byer, som tilføres 10 mia. kr. Aftalen 
har også til formål at reducere antallet 
af hjemløse markant og gøre op med 
langvarig hjemløshed, bl.a. via husle-
jetilskud.

Endelig er der for nylig er kommet op-
daterede tal på, hvor mange der indtil 
videre har ansøgt om ret til tidlig pen-
sion. Hele 3206 personer i Midt- og 
Vestjylland, og heraf 552 i Herning 
Kommune. Det viser, hvor vigtigt det 
er, at vi har sikret, at mennesker kan 
trække sig tilbage, inden de er helt 
nedslidte. For det er åbenlyst, at der 
er forskel på at have arbejdet som 
slagteriarbejder eller SOSU-hjælper 
siden en ung alder og at sidde ved 
et hæve-sænke-bord på et kontor. 
Arbejdsliv er forskellige, og det skal 
pensionsalder også være. Derfor er 
det også ærgerligt, ar både Venstre 
og Konservative har meldt ud, at de vil 
rulle retten tilbage, hvis de får mulig-
hed for det. Men det viser blot endnu 
engang, at der er stor forskel på, hvem 
der har regeringsmagten.

Rigtig god jul og godt nytår 
til jer og jeres familier.

Varsling af ordinære generalforsamlinger 2022
 Fællesledelsen og Valgkredsene 

mandag d. 4. april 2022, i 3 F’s lokaler, Birkcenterpark 4 i Herning.
Jf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet, være indsendt til formanden 
senest 14 dage forud for mødet. Indkomne forslag kan læses på Facebook forud 
for mødet.
Kl. 17.00: Politiske beretninger fra byråd, regionsrådet og folketinget. 
Kl. 19.00: Fællesledelsens generalforsamling, efterfølgende afholder de to valg-
kredse deres generalforsamlinger. I det næste blad, der udsendes i marts 2022 
indrykkes de enkelte dagsordner og bilag m.m.  

 Herning Partiforening 
mandag d. 21. februar 2022 i 3F´s lokaler, Birk Centerpark 4 i Herning.   
Dagsorden jvf. vedtægterne. I mødet vil være orientering v. Mogens Jensen, Con-
ny Jensen og Tommy Tønning vedr. den politiske situation i land, region og by. 
Desuden et indlæg fra DSU. 

 Trehøje og Aulum-Haderup partiforening   
mandag d. 21. februar kl.18.00 på Stationen, Jernbanegade 2 i Aulum.
Dagsorden jvf. vedtægterne       

 Sunds - Ilskov - Simmelkær partiforening   
mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.30 
Dagsorden og sted bekendtgøres senere via mail eller brev. 

 Aaskov partiforening      
tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 på Klods Hans i Sdr. Felding 
Dagsorden jvf. vedtægterne.
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Redaktørens klumme
Aktiv lytning: Med det niveau hvorpå debatten foregår, er begrebet mere ak-
tuel end nogensinde. Alle meningsdannere burde tvinges til at stifte bekendskab 
med begrebet. Det ville være godt for den offentlige debatkultur, og samtlige 
meningsdannere ville forstå, at det ikke nødvendigvis er vigtigst at lufte egne 
synspunkter. Vi har to ører, to øjne og kun een mund, hvorfor mon.
Desuden ville det at åbne øjnene, slå ørerne ud og lytte efter, bibringe kendskab 
til almindelige menneskers historier, og de er meget mere interessante end det, 
der kan læses i de kulørte blade.
Jeg er på den måde kommet i besiddelse af en historie, der på den ene side er 
trist men også har en lys side. Den har rystet mig og berørt mig på et meget per-
sonligt plan. Historien stiller ikke just Herning Kommune i noget flaterende lys.
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Kære Alle - Jeg skal være ærlig.
Skuffelsen var stor for mit eget ved-
kommende, da det stod klart, at vi i 
socialdemokratiet i Herning, ikke ville 
få den forventede fremgang til kom-
munalvalget d. 16 november.
Jeg gik dog hurtigt i gang med at søge 
at få så meget ud af resultatet i forhold 
til konstitueringen, og det lykkedes 
med en god portion ”viljestyrke” at få 
en formandspost og to næstformands-
poster og placeringer i næsten alle ud-
valg. Dog ikke i teknik og miljø.
Venstre endte med 17 mandater ud 
af 31 mulige. Altså, sidder de stadig 
på et solidt overtag i det nye byråd. 
Det stod også ret klart ud på natten, 
da posterne var fordelt, og der skulle 
drøftes ”arbejdsgrundlag”. Den nye 
borgmester læste 6 sider ”pejlemær-
ker”, op og vi kunne derefter vælge at 
skrive under eller gå.
Det siger sig selv at koncentrationen 
og evnen til at forstå ”pejlemærkerne” 
kl 04.30 ikke var de bedste. Men sådan 
var vilkårene, og ”pejlemærkerne” er 
nødvendigvis pejlemærker og ikke an-
det.
Jeg mener dog at vi skal gå aftalen 
igennem med ”tættekam” igennem de 
næste par mdr. og forsøge at udfordre 
aftalen i detaljer og lave så meget poli-
tik som muligt.
Et sådant ”nederlag” giver naturligvis 
også stof til eftertanke. Jeg mener, at 
vi har haft den bedste ”kandidatliste” i 
mange år og jeg mener alle mand har 

knoklet og arbejdet helt indtil d. 15 
november sent.
Det var dog desværre ikke nok. Derfor 
er vi som parti nødt til at overveje og 
gentænke vores strategier frem mod 
næste valg.
Vi skal have kigget hele organisationen 
igennem i detaljer. Hvad kan vi organi-
satorisk, gøre anderledes. Hvad er vo-
res overordnede politiske mål for val-
get om 4 år og hvad er vores delmål. 
Hvilken politik skal de valgte poltikkere 
i byrådsgruppen føre, og hvorledes 
skal den udføres og med hvilke midler.
Min egen personlige politiske opfat-
telse er, at vi politisk skal ”sadle” om. 
Jeg tænker, at vi skal være meget mere 
vedholdende, meget mere stålsatte 
og være villige til at gå hele vejen, på 
konfliktstigen. Jeg kan konstatere, at 
samarbejdspolitikken ikke nødvendig-
vis har givet det resultat det skulle, og 
derfor må vi synliggøre en anden vej 
og retning.
Vi vil i den nye byrådsgruppe fortsætte 
de gode takter fra det arbejde vi har 
udført og bygge nyt på i det omfang 
der er muligt.
Der er brug for, at alle i hele organisa-
tion tager fat. Der er i en krise brug for, 
at vi rykker tæt sammen. Der er brug 
for, at vi ”hænger” vores beskidte va-
sketøj til tørre internt, og ikke i artikler 
i folkebladet eller på de sociale medi-
er. Der er brug for sammenhold blandt 
socialdemokrater i hele Herning kom-
mune og ikke ballade eller sladder.

Vil vi det, og kan vi det, kom-
mer vi helt sikkert styrket og 
stærke, ud af vores ”krise”
Lige om lidt er det jul, og bagefter star-
ter et nyt år, og en ny periode. Det skal 
være mit håb, at vi alle i fællesskab 
kan arbejde fremad mod nye sejre i 
fællesskab.

En rigtig glædelig jul og et velsignet 
nytår til jer alle og jeres nærmeste.

I 2022 vil vi fortsætte drop in møderne 
som vil blive afholdt på Neksøvej nr. 7 i 
Herning fra 16.30-18.00 på flg. Datoer.

19 januar, 22 februar, 2 marts,
30 marts, 27 april, 18 maj, 14 juni,
24 august, 6 september, 
27 september, 9 november, 
14 december.

Status efter d. 16. november
Tommy Tønning, gruppeformand for byrådsgruppen i Herning Byråd



Glædelig
jul  

 2021
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  Region Midtjylland

Busrejse til Bruxelles og Waterloo
 
Vi inviterer dig på en spændende og lærerig rejse til Belgien, EU-byen 
Bruxelles og de historiske slagmarker ved Waterloo. 

Udrejse lørdag morgen den 14. maj og hjemkomst onsdag morgen 
den 18. maj 2022, med tre hotelovernatninger.

•	 Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner.
•	 Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i EU 

Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
•	 Møde på den danske repræsentation (Ambassaden), og Region 

Midtjyllands kontor i Bruxelles.
•	 Guidet byvandring, indsigt i Belgiske chokolade og øl traditioner.
•	 Oplev Napoleons historiske slagmarker ved landsbyen Waterloo.
•	 By studier på egen hånd.
•	 Overnatning på hotel i det centrale Bruxelles.
•	 Dansk talende guide på hele rejsen.  

Pris pr. deltager på dobbeltværelse max kr. 3.700,00

Busrejse til Køln, Luxemburg, Strasbourg, 
Alsace- og Moselvindistrikterne  
Vi inviterer dig på en spændende og lærerig rejse til EU-byen 
Strasbourg, Luxemburg, Køln, Alsace- og Moselvindistrikterne. 

Udrejse lørdag morgen den 10. september og hjemkomst onsdag 
aften den 14. september 2022, med fire hotelovernatninger. 

•	 Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner. 
•	 Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i 

Europarådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Unions 
Domstol. 

•	 Besøg i byerne Køln, Luxemburg, Strasbourg og et par mindre 
vinlandsbyer langs Mosel.

•	 Guidet tur i Alsace vindistrikterne, hvor vi smager på forskellige 
lokale vine. 

•	 Overnatning på hotel i Køln, Trier og Strasbourg.
•	 Dansk talende guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse max. kr. 4.100,00

Rejsefakta

Rejserne udbydes til hele Danmark.

Deltagerantal:  
Da der på begge rejser kun kan deltage 40 
personer – vil det være ”først til mølle-princippet”.

Ved tilmelding skal deltagerne oplyse:  
Navn, adresse, fødselsdato pasnummer 
og telefonnummer. Til Knud Egon Poulsen, 
Rødtjørnvej 25, 7400 Herning. Tlf. 2022 6825, 
eller E-mail. kep@runer.dk 

Deltagerbetaling:  
Vil først blive opkrævet når den enkelte rejse er 
udsolgt. 
Hvis man ønsker overnatning på enkeltværelse, 
vil vi opkræve ekstra kr. 1.000,00 pr. person.

Deltagerbetaling dækker: Rejsen tur – retur, de 
officielle besøg, møder og morgenmad.  
Tre hotelovernatninger på Bruxellesrejsen og fire 
hotelovernatninger på Strasbourgrejsen. 

Busrejserne:  
Vil foregå i turistbusser, med opsamling i flere 
Midt-, Øst- og Sydjyske byer.

Frokost og aftensmad:  
På rejserne tilbyder vi fælles frokost og aftensmad 
til fornuftige priser.

Forsikringer: 
Deltagerne er selv ansvarlige for de 
nødvendige personlige rejse-, afbuds- og 
hjemrejseforsikringer, det blå og gule 
sygesikringskort.

Rejse- og turansvarlig:  
Knud Egon Poulsen tlf. 2022 6825 
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Kære Socialdemokrat
Vi vil ønske dig og din familie en Glæ-
delig Jul og et Godt Nytår.
Desværre kan vi ikke se tilbage på det 
forgangne år uden igen at skrive om 
COVID-19 .
Det er en stor belastning for såvel den 
enkelte som for samfundet. Vi håber, I 
har det godt og husker at passe på jer 
selv og hinanden. Vores nytårsønske 
skal være, at al den COVID-19 snart får 
en ende.
2021 var jo valgår til Region og Byråd. 
Herning  partiforening og vores kandi-
dater ydede en kæmpe indsats overalt 
i kommunen, men vi fik ikke det for-
tjente resultat. Det ærgrer vi os natur-
ligvis over.
Conny blev genvalgt til regionen, og vi 
fik 4 valgt til byrådet.
COVID-19 har desværre også fyldt me-

get på den landspolitiske scene. Det 
har gjort det vanskeligt at holde fokus 
på at lave politik i den voldsomme hetz 
omkring mink og sms´er. Men regerin-
gen fortjener stor ros for, at uanset 
hvordan den bliver svinet til, insisterer 
den på at holde den gode tone.
Vi håber, at 2022 bliver et år, hvor vi 
virkelig kan føre vores politik igennem.
Vi bliver altid glade, når I melder jer til 
Partiforeningens arrangementer, uan-
set om det drejer sig om politiske eller 
sociale arrangementer.
Hvis du har lyst til at høre og tale om 
politik, er du velkommen til at deltage 
i Herning Partiforenings generalfor-
samling den 21. februar 2022.
Det giver dig mulighed for at få indfly-
delse. Du vil kunne stille spørgsmål til 
såvel lands-, regions- som byrådspoli-
tik, idet Mogens Jensen, Conny Jensen 

og Tommy Tønning deltager.

De bedste julehilsner fra be-
styrelsen i Herning Partifor-
ening v. formand:
Mona Burgdorf Herskind

VIP-møde for nye medlemmer
Corona medførte, at vi ikke fysisk kunne samles til introduktionsaften i 2020, 
men nu vil Herning partiforening gerne invitere vores nye medlemmer fra 2020 
og også 2021. Vi indbyder til en hyggelig aften med en let ret og kaffe og kage 
samt dialog om medlemmernes 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 vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  Pbv. Mona Burgdorf Herskind, Formand for Herning Partiforening

      Mødet afholdes d. 19. januar 2022 kl. 17-19 i 3F´s loka- 
      ler, Birk Centerpark 4 i Herning.     

      Vanen tro, serverer vi et let traktement i form af tarteletter samt en kop  
      kaffe ovenpå. 

Julehilsen 2021



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

Arulanantharajah(ARUL)
Thillainadarasa
2341 5983
arulanantharajah9@hotmail.com

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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