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Tillykke med det nye Regions-
hospital Gødstrup
Der er en verden til forskel på det nye 
Regionshospital Gødstrup og Dansk 
Sygeplejeråds Kvæsthus, fra 1688 som 
”Søe-Etatens-Quæsthus”, der var et 
simpelt sygehus for sårede og syge 
soldater fra flåden

Flytningen af patienterne og udstyr fra 
de to gamle hospitaler i henholdsvis 
Holstebro og Herning forventes fær-
dig ultimo marts 2022. Planlægning 
og byggeri af det nye Regionshospital 
i Gødstrup, har som bekendt taget ca. 
10 år. Men til gengæld kan vi nu nyde 
synet af en ny og morderne hospital, 
der kan sikre borgerne i Midt- og Vest-
jylland en optimal behandling hvis de 
bliver ramt at sygdom og ulykker.

Samtidig håber jeg også, de fleste har 
vænnet sig til, at der i Danmark er ble-
vet færre men større hospitaler, der 
til gengæld kan udføre flere og mere 
komplicerede behandlinger til gavn for 
folkesundheden.

Corona er ikke længere samfundskri-
tisk. Efter to år med Corona, hvor man-
ge har været smittede, men endnu 
flere er blevet vaccineret flere gange.
En del patienter har været under be-

handling og sygehuse været under 
pres. Samfundet har i perioder været 
nedlukket, møder har været afholdt 
virtuelle og samtidig har mange prøvet 
at være i isolation.

Men med udgangen af januar 2022 
kategoriserer sundhedsmyndighe-
derne ikke længere covid-19 som en 
samfundskritiks sygdom. Dog plages 
mange dog stadig af Corona pandemi-
en, der dog ikke længere er så alvorlig 
som tidligere. Vi må dog håbe, at vi 
ikke på et senere tidspunkt bliver ramt 
af alvorlige varianter igen.

Generalforsamlinger i valgkredse-
ne og Fællesledelsen 
Som tidligere varslet afholder vore to 
valgkredse og fællesledelsen ordinæ-
re generalforsamlinger mandag d. 4. 
april 2022 i 3F’s lokaler, Brikcenterpark 
4, Herning.

Aftenen indledes kl. 17.00 med de po-
litiske beretninger, efterfølgende kl. 
19.00 afvikles de tre generalforsam-
linger. Jeg håber at mange medlem-
mer har lyst til at deltage og være med 
til at præge vores politik, tilmelding er 
ikke nødvendig.

indbydelser og dagsordner i bladet

Politiske ”Drop in møder”
Det er besluttet at vi fortsætter de po-
litiske debatter om regions- og byråds-
politik ved de såkaldte politiske ” Drop 
in møder”, i Dansk Metal lokaler Neks-
øvej nr. 7, Herning, kl. 16.30-18.00. 
Hvor det næste møde afholdes ons-
dag den 2. marts og de efterfølgende 
den 30. marts, 27. april, 18. maj, 14. 
juni, 24. august, 6. september, 27. sep-
tember, 9. november og 14. december 
2022.

Politiske resurse- og støtteudvalg.
Fællesledelsesbestyrelsen har beslut-
tet at nedsætte en række politiske re-
surse- og støtteudvalg hvor formålet 
vil være at drøfte og udvikle politiske 
ideer, tanker, visioner, medvirke til at 
synliggøre og agitere for Socialdemo-



kratisk politik i en tæt dialog med vore 
S by- og regions- og folketingsmedlem-
mer.

Følgende udvalg ønskes nedsat:
 Miljø-, Infrastruktur- og Na- 
 turpolitik
 Byplan- og Bosætningspolitik 
 Beskæftigelsespolitik 
 Børn- og Familiepolitik 
 Social- og Sundhedspolitik
 Kultur- og Fritidspolitik 
 Regionspolitik

Hvis du ønsker at deltage i en eller 
flere udvalg skal det meddeles til fæl-
lesformand Knud Egon Poulsen. Efter-
følgende vil de interesserede blive ind-
budt til de enkelte udvalgsmøder.

Ønske om en forenklet organisatoriske 
S strukturen i Herning kommune
Vi har haft den nuværende S struktur i 
Herning kommune siden kommunere-
formen i 2007, bestået af syv juridiske 
selvstændige enheder. Herning kreds 
syd, Herning kreds nord, - fire partifor-
eninger - og en fællesledelse.
Men nu er tiden kommet, hvor vi 
ønsker at undersøge om den nuvæ-
rende partiopbygning kan forenkles. 
Det bliver således de nuværende syv 
formænd, Vinnie Borbjerg, Mona Her-
skind, Jens Vind, Henrik Jensen, Lone 
Børlum, Per Nielsen og Knud Egon 
Poulsen der skal drøfte og undersøger 
mulighederne for en organisatorisk 
forenkling.
Efterfølgende skal de fire partifor-
eningsbestyrelser og fællesbestyrel-
sen drøfte ændringerne. Hvis der ef-
terfølgende er opbakning skal den nye 

organisatoriske struktur indskrives i 
nye vedtægter, der skal godkendes på 
ekstraordinære generalforsamlinger 
ultimo 2022, så en ændret struktur 
kan træde i kraft fra 1. januar 2023. 

EU-studierejser i 2022 er udsolgt.
Begge vores planlagt EU studierejser, 
til henholdsvis Bruxelles og i maj og 
Luxembourg / Strasbourg i september 
2022 er udsolgt.

Dog er det blevet besluttet at udsætte 
den planlagte Bruxelles rejse til næste 
år i maj. Udsættelsen skyldes, at vi er 
blevet anbefalet at udsætte denne 
rejse, da der fortsat er mange Corona 
restriktioner i Belgien og Bruxelles, 
endelig rejsedato vil blive meddelt se-
nere.

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 fundamentet 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 din 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 information.
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Vær opmærksom på, at studietu-
ren til Bruxelles i maj 2022 forelø-
big er udskudt til 2023 på grund 
af den usikre Coronasituation i 
Belgien.

Studieturen til Strasbourg i sep-
tember 2022 forventes gennem-
ført.



Nyt fra Region Midtjylland 
 Af regionsrådsmedlem Conny Jensen
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Godt nytår endnu engang til 
alle medlemmer og tak for 
opbakningen til valget. 
Vi er nu godt igang med arbejdet, men 
først skulle vi jo lige konstitueres i ud-
valg og i forskellige hvervsposter, og 
resultatet for mig blev følgende:
 Forretningsudvalget 
 Udvalget for bæredygtighed,  
 teknologi og anlæg 
 Gruppenæstformand 
 Repræsentantskabet i Messe 
 center Herning 
 Bestyrelsesmedlem i Social-  
 og sundhedsskolen MidtVest  
 (Herning -Holstebro) 
 Bestyrelsesmedlem i Museet  
 for religiøs Kunst i Lemvig 
 Bestyrelsesmedlem i Fonden  
 på Bovbjerg Fyr, 

I danske Regioner fik jeg bestyrelses-
posten i Amgros, som er alle regioners 
indkøbsforening for al medicin
Alle meget spændende poster, som 
jeg glæder mig til at arbejde i og med

Ellers var det en besværlig, men også 
spændende indgang til arbejdet i re-
gionen.
Besværlighederne består som I nok er 
bekendt med på Hospitalenhed Vest i 
Herning, hvor vi har fået et strakspå-
bud af tilsynsmyndigheden, en alvorlig 
situation, men jeg kan garantere for, 
at der bliver arbejdet intenst med en 
løsning fra både ledelse og medarbej-
dere.

Vi mangler i stor stil behandlersyge-
plejersker og det har betydet at vi 
midlertidigt måtte forlænge lukningen 
af akutklinikken i Ringkøbing til senest 
1. April.

Vi har mange ubesatte stillinger på 
vore hospitaler og der er øget med 
over 15% flere indlæggelser, så situa-
tionen er alvorligt. Nu er opgaven at 
indhente de udsatte operationer, så 
der er opgaver nok at tage vare på.

Nu begynder indflytningen på Regi-
onshospitalet i Gødstrup. 

Fra 31. Januar - 13. Februar 
flytter afdelingerne fra Hol-
stebro, og fra 7. - 20. Marts er 
det så afdelingerne i Herning 
og regionspsykiatrien der står 
for tur.

Vi flytter med fokus på patientsikker-
hed og effektivitet, afdelinger, inven-
tar og udstyr flyttes først og patienter 
sidst.

Det er Health Care Relocations fra Ca-
nada der forestår flytningen og de har 
erfaring fra over 400 hospitalsflytnin-
ger i verden, der vil køre ambulancer 
og andet transport i stor stil.

Vi skal også i gang med at udmønte 
sundhedsstyrelsens 35 punkters op-
læg på psykiatrien i de næste år.

Så der er for alvor budt velkommen til 
det nye regionsråd, og jeg lover at ori-
entere Jer kontinuerligt.
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Hjemme-
side
Adressen er

www.socialdemokratiet-

herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune

Nytårskuren er blevet til en forårsfest
I denne verden er der få ting, der er sikkert. En af dem er, at vi på et tids-
punkt skal forlade denne verden. Men vi fire foreninger ønsker ikke at 
medvirke dertil. Det var grunden til at vi så det rigtigst at aflyse vor tradi-
tionelle nytårskur her i slutningen af januar.
Vi havde ellers fået det hele op at stå, selv pianisten havde vi en aftale 
med.
Mogens Jensen har i stedet sat tid af til en forårsfest sammen med os den 
9. maj.
Dette vil vi arbejde videre med i forventning om, at vi ikke har den ubud-
ne ”gæst” så tæt inde på livet som nu.
Vi regner med, at kunne fortælle mere om det omkring det tidspunkt, 
hvor der afvikles generalforsamlinger i kredse og fællesledelsen i Her-
ning.
Med ønsket om at alle medlemmer kommer godt igennem vinteren.
Vinnie, Mona Henrik og Jens
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Vi skal styrke vores forsvar
Af Mogens Jensen, medlem af Folketinget og næstformand for Socialdemokratiet

I min egenskab af ny forsvarsordfører 
for Socialdemokratiet, har jeg gennem 
den seneste tid besøgt såvel forsvars-
kommandoen som vore kaserner med 
tilhørende regimenter i Karup, Skive 
og Holstebro. 

Besøgene har jo desværre været sør-
geligt højaktuelle i en tid hvor den 
militære og sikkerhedspolitiske spæn-
ding i Europa et på sit højeste med 
Ruslands oprustning ved grænsen til 
Ukraine. En oprustning som også na-
turligt har fået det danske forsvar til at 
øge sit beredskab.

I skrivende stund vides det ikke hvor-
dan konflikten fortsætter, men 

der er desværre god grund til 
at tro, at Rusland, på den ene 
eller anden måde, gør alvor 
af sine trusler om invasion. 
Hvis det sker, er det naturligvis me-
get alvorligt, og vil blive mødt med 
de hårdeste sanktioner mod noget 
land nogen sinde. Men under alle om-
stændigheder er Ruslands tiltagende 
aggression, begyndelsen på en helt 
anden sikkerheds- og forsvarspolitisk 
situation i Europa. 

Murens fald og den efterfølgende af-
spænding er væk og vi må blandt NA-
TO-landene indstille os på en ny tid. 
Det kommer også til at kræve en styr-
kelse af dansk forsvar. Det er ikke no-
get nyt. Vi har allerede forpligtet os til 

at leve op til den såkaldte Wales-NA-
TO-målsætning om et forsvar på 2% af 
BNP og vi er også allerede i gang med 
at styrke forsvaret i den retning. Men 
i det nye forsvarsforlig, som skal på 
plads inden for de kommende år, skal 
vi endnu længere. 

Forsvarets opgaver og udfordringer 
er ikke blevet mindre. Deltagelsen i 
NATO-sikringen af vores østlige allian-
ce-lande i fx Baltium bliver større. For-
svarsopgaverne i Arktis omkring Grøn-
land og Færøerne bliver større. Indsat-
sen mod terrorister bliver ikke mindre. 
Og forsvaret mod cyberangreb bliver 

også en større og større udfordring. 
For blot at nævne nogle opgaver.
Heldigvis har vi et rigtig godt grundlag 
at bygge på. Det oplevede jeg ved selv-
syn på kaserne-besøgene

Der er ingen tvivl om, at forsvaret 
med dets høje kvalitet, er fundamen-
talt godt rustet til at løse opgaverne. 
Men der er behov for yderligere in-
vesteringer og forbedringer, hvis for-
svaret skal kunne leve op til såvel de 
nationale som de NATO-målsætninger, 
Danmark har sat sig. Og det er Social-
demokratiet klar til at levere.
Men samtidig fortsætter vi vores for-



bedring af kernevelfærden i Danmark. 
Senest har Venstre og andre borger-
lige partier kritiseret og valgt at stå 
udenfor en aftale, der sikrer dagpen-
gemodtagere en større dagpengesats 
de første 3 måneder af deres ledighed. 
Det vidner alt om, at de partier er alt 
for langt væk fra mennesker som bli-
ver ramt af ledighed. 

De har også valgt at stå udenfor en 
aftale om varmehjælp i den aktuelle 
energikrise, der betyder, at de hårdest 
ramte 320.000 danske husstande kan 
få en skattefri varmcheck på ca. 3.750 
kr. I stedet har de ensidigt fokus på ufi-
nancierede skattelettelser.

Det viser med al tydelighed hvem der 
vil kernevelfærden og de svageste � og 
hvem der ikke vil. 

Vi fortsætter derfor ufortrødent med 
vores velfærdsforbedringer, hvor vi 
ikke mindst satser på et stærkere de-
centralt Danmark. Som et led i dette 
vil VIA nu bl.a. oprette 100 ekstra stu-
diepladser i Herning. Foruden en ny 
radiografuddannelse, er der nu også 
ansøgt om en fuld sygeplejeuddannel-
se og 40 ekstra studiepladser, ligesom 
VIA vil flytte flere studiepladser på de-
sign- og businessuddannelsen i Aarhus 
til Herning.

Et andet eksempel på regeringens fo-
kus på stærkere lokalsamfund i Dan-
mark, er vores forslag om at øge støt-
ten til de lokale dagblade og ugeaviser 
i en kommende medieaftale. Det er 
helt nødvendigt hvis vi fortsat skal 
have en velfungerende lokal demokra-
tisk samtale.

Meningsmålingerne hopper 
op og ned men for Socialde-
mokratiet er kursen klar. Vi 
skal levere på vores valgløfter 
og vi er godt på vej!
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Lyse tider i vinterferiemørket
Tommy Tønning, gruppeformand for byrådsgruppen i Herning Byråd

Stormen raser - sludsne blander sig, og 
temperaturen bevæger sig ikke meget 
over frysepunktet. 

Stort set hele Herning kom-
mune er lagt ned af Corona, 
som nogen bliver meget syge 
af stadigvæk, og andre slipper 
mildt igennem. I Ukraine, spiller 
stormagterne med musklerne på 
samme vis, som da jeg var barn, af den 
“kolde krig” 

og vores børn skal åbenbart 
igen til at leve i skyggen af 
frygten for krig.
I alt dette, sidder jeg og skriver 
dette indlæg til vores fantastiske 
medlemsblad og finder en lille 
“sprække” af lyse stråler, der trods alt 
slipper langsomt og sikkert ind.

Fordi foråret nærmer sig. 
Dagene bliver langsomt og sikkert 
længere og længere. Vores alles 
samfund er lukket op efter en 
bundsolid og sikker styring af vores 
allesammens dygtige statsminister 
Mette Frederiksen.

Beskæftigelsen buldrer fremad i 
Danmark, og alle der vil arbejde kan få 
et arbejde.

Kommunalvalget i november 
2021 blev som det blev, og i den 
socialdemokratiske byrådsgruppe er vi 
gået i gang med en ny “sæson” 
Vi har i Herning Kommune fået en ny 

borgmester. 

En borgmester der lige nu 
bruger masser af tid på at 
lytte. 

Og det er rigtig godt hun gøre det. Vi 
håber, at der kommer noget nyt og 
godt ud af det på sigt.

Vi har nemlig brug for en ny kurs i 
Herning. Vi har brug for en økonomisk 
kurs, hvor der bliver lavet realistiske 
budgetter på velfærdsområderne. 
Budgetter der kan revideres undervejs 
og ikke først bliver tilført flere midler 
efter regnskabsafslutningen. Vi har 
brug for et budget, der afspejler 
virkeligheden og ikke bare “tvinger” de 
pågældende udvalg ud i sparerunder 
midtvejs af frygt for at pengene ikke 
rækker.

Jeg er derfor gået i gang med den dialog 
med borgmesteren. Jeg fornemmer, at 
hun lytter, men det bliver spændende 
til efteråret, hvor meget hun har lyttet, 
og hvordan det så kan omsættes til 
brugbar handling. Jeg har desværre 
mine tvivl, men jeg håber, og håb har 
vi alle brug for.

I den socialdemokratiske gruppe er 
vi stærkt placeret i alle udvalg. Jeg 
oplever en arbejdsindsats der rykker 
på de pågældende udvalg, og jeg ser 
fortrøstningsfuldt frem til de næste 4 
år i spidsen for denne gruppe.

For at lave politik er det vigtigt med 

gode folk til at arbejde og udtænke 
ideer. Derfor vil jeg sluttelig opfordre 
jer alle til at deltage i vores drop 
inn møder alt det i kan. Det er rigtig 
vigtigt, at I deltager, og ligeledes 
byder ind med deltagelse i vores nye 
politiske udvalgsgrupper, så vi kan 
få dem alle sparket i gang, og med 
fælles hjælp få lavet noget godt solidt 
socialdemokratisk politik de næste 4 
år.

Med ønsket om, at I alle må 
slippe helskindet igennem 
den mørke tid på alle måder.
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Mød politikerne i øjenhøjde
Dansk Metals lokaler, Neksøvej 7, 

30. maj kl. 19.00 – 21.00 

Stil de spørgsmål, 
der er vigtige for dig til:

Mona Herskind (Formand, Herning Partifor-
ening), Tommy Tønning (Byrådsmedlem), Conny 

Jensen (regionsrådsmedlem), og Mogens 
Jensen (Folketingsmedlem)

 I løbet af aftenen serverer vi en kop kaffe med  
 

 
kage, så tilmelding senest 5. maj 2022 er nødvendig  

 
til: 

 
Heinrich Berwald, 28196908, 

 
heinrichberwald@hotmail.com  

 eller Mona Herskind, 20649862, mona@herskind.se

Dine mærkesager

Arr. Herning Partiforening
v. formand Mona Burgdorf Herskind
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Fællesledelsens generalforsamling 
Mandag d. 4. april i 3 F’s lokaler, Birk Centerpark 4, Herning

Kl. 17.00 – 18.45 ”Den politiske virkelighed” for de tre politikere, Tommy Tønning, byrådspolitik, Conny Jensen, regions-
politik og Mogens Jensen, folketingspolitik. Efter deres indledning, vil vores ”mødeleder” Jan Svendsen styre debatten og 
stille spørgsmål fra ”hatten”.

Kl. 18.45 Byder vi på Sandwich, øl og vand.

  Dagsorden 
 Kl. 19.00 Velkomst og godkendelse af forretningsorden for mødet v/ formanden Knud Egon Poulsen 
 Valg af dirigent 
 Valg af referent 
 Godkendelse af dagsorden for mødet 
 Valg af stemmeudvalg 
 Bestyrelsens beretning, herunder orientering om byrådsvalgkampen v/ Knud Egon Poulsen 
 Regnskab for 2021 v/kasserer Jens Martin Christensen  
 Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2022 
 7.1 Godkendelse af nye ”Fællesvedtægter”. 
 7.2 Andre indkommende forslag. 

************************************************
Fællesledelsesgeneralforsamlingen afbrydes, medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, Herning 
Sydkredsen og Herning Nordkredsen. Efterfølgende mødes alle og afvikler fællesledelsesgeneralforsamlingen.

*************************************************
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor for 2 år - personforslag kan stilles på mødet. 
 8.1:  Formand    På valg: Knud Egon Poulsen   modtager genvalg. 
 8.2: 2 bestyrelsesmedlemmer  På valg: Ingrid Andreasen og Kai Østergaard ønsker ikke genvalg.  
 8.4: Revisorer   På valg: Orla Bredal    modtager genvalg. 

 9. Valg af suppleanter for 1 år - personforslag kan stilles på mødet. 
 9.1: Bestyrelses suppleant  På valg: 1. Hans Agerup og 2. Mikkel Micheelsen 
 9.2: Revisorer suppleant   På valg Daniel Buur Christensen 

 10. Valg af 4 delegerede til S partikongres/er i perioden frem til næste års generalforsamling. 
 Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har vi ret til tre kon 
 gresdelegerede. Fællesbestyrelsen bemyndiges til at vælge de tre kongresdelegerede. 
 
 11. Eventuelt



Valgkredsenes generalforsamlinger
Mandag d. 4. april 2022

  Dagsorden - Kreds Syd
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
 4. Godkendelse af dagsorden for mødet
 5. Valg af stemmetæller
 6. Formandsberetning v/ Lone Børlum
 7. Regnskab v/ kasserer, Henriette Juhl Jensen
 8. Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde den 21. marts. 2022
 9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 21. marts 2022
 10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 21.marts. 2022
 11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet
 11.1 Valg af formand, på valg er Lone Børlum - modtager genvalg
 11.2 Valg af kasserer, på valg er Henriette Juhl Jensen – modtager genvalg
 11.3 Valg af bestyrelses suppleant, på valg er Vinnie Borbjerg
 12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige 
 bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
 13. Eventuelt

  Dagsorden - Kreds Nord
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af forretningsorden.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Valg af stemmetæller.
 6. Beretning v/formand Per Nielsen.
 7. Regnskab v/kasserer Ingrid Andreassen
 8. Indkomne forslag, forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før mødet 
 9. Valg af folketingskandidat, Anders Andreassen modtager genvalg
 9.1.Valg af regionskandidat.
 10. Valg af formand, Per Nielsen modtager genvalg.
 11. Valg af kasserer, Ingrid Andreassen modtager genvalg.
 12. Valg af suppleant, bestyrelsen foreslår Jeanette Kæseler Hoffmann
 13. Valg til kongressen.
 14. Evt.
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Hvorfor er vi med i EU
Foredrag ved Cand. Scient. pol Heinrich Berwald

Foredraget om EU giver mulighed for at høre om skabelsen af EU, Danmarks 
medlemskab, Maastricht aftalen, eurosamarbejdet, finanskrisen, sparepolitik-
ken og de strukturelle udfordringer. Herudover vil vi også tale om forsvarsfor-
beholdet.  
Det bliver en spændende aften, hvor der bliver mulighed for at få en mere dybt-
liggende forståelse af EU, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål. 

Tilmelding er nødvendig: senest d. 4. april 2022 
 til: Heinrich Berwald 28196908   heinrichberwald@hotmail.com
 eller Mona Herskind 20649862   mona@herskind.se

    Arr. Herning Partiforening
    v. formand Mona Burgdorf Herskin

20. april 2022 kl. 18.30 
i 3F lokaler, Birk Centerpark 4, Herning.

Den Røde tråd, marts 2022         - 10 -



           - 13 -      Den Røde tråd, marts 2022

Vi er rigtig glade for at kunne 
invitere jer til et møde om vo-
res politik omkring flygtninge, 
indvandrere og integration.

Rasmus Stoklund vil give et 
oplæg, og der vil blive mulig-
hed for at stille spørgsmål.
Dette emne har jo siden 

1960’erne været det største 
diskussionsemne i vores parti.

Udlændinge- og integrationspolitik
Medlemsmøde med udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund 

hos Metal på Neksøvej i Herning

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 09.30 - 11.30 
Så grib nu chancen, og kom, 
bliv informeret og stil dine 
spørgsmål til vores politik.

Vi starter med kaffe og rund           
stykker.

Da der er forplejning, vil vi 
gerne have tilmelding senest 
den 3 maj.

Til Poul Siggaard.
Mail : p.siggaard@youmail.dk
Tlf : 21624188
                                                     

Husk tilmelding senest 3. maj:
Til Poul Siggaard på p.siggaard@youmail.dk eller Tlf. 21624188

Arr: Herning partiforening v/partiformand Mona Burgdorf Herskind
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VIP-MØDE for nye medlemmer
Møde afholdt d. 19. januar 2022

I Herning Partiforening er vi stolte af, at vi de sidste to år har fået 35 nye medlemmer. Traditionen 
tro afholdte vi VIP-møde for de nye medlemmer i januar måned. Et VIP-møde er et par timer, 
hvor nye medlemmer kan fortælle om deres ønsker og forventninger til det at være medlem af et 
politisk parti. 15 medlemmer mødte frem. 

Nogle af de ønsker de fremmødte kom med, var social samvær og fællesskab, indflydelse på den 
lokale politik og politiske værdier såvel lokalt som nationalt. Bestyrelsen fortalte om opbygning 
og struktur i socialdemokratiet, diverse aktiviteter i forbindelse med valgene til byråd/region/fol-
keting og mulighed for besøg på virksomheder og institutioner. Der blev også tid til at nyde et par 
tarteletter og få en kaffetår. Bestyrelsen synes det var en rigtig god aften med et flot fremmøde af 
mange unge engagerede medlemmer. 

  Pbv. Mona Burgdorf Herskind, Formand for Herning Partiforening.
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Aktivitetskalender
 Dagsorden for drop inn møder
 Velkomst.
 Aktuelt regions- og byrådsarbejde i Herning kommune v/ gruppeformand 
 Tommy Tønning.
 Spørgsmål og debat.
 Afslutning.

22.02.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

02.03.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

30.03.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

04.04.2022 17.00 - 22.00 Generalforsamlinger  Birk Centerpark 4, Herning

20.04.2022 18.30 - ??.?? Hvorfor medlem af EU  Birk Centerpark 4, Herning

27.04.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

07.05.2022 09.30 - 11.30 Udlændinge- og integration Metal, Neksøvej 7, Herning

09.05.2022    Forårsfest (Nytårskuren)

18.05.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

30.05.2922 19.00 - 21.00 Mød politikerne i øjenhøjde Metal, Neksøvej 7, Herning

14.06.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

24.08.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

06.09.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

27.09.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

09.11.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning

14.12.2022 16.30 - 18.00 Drop inn medlemsmøde  Metal, Neksøvej 7, Herning



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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