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Formanden har ordet 
 Af Knud Egon Poulsen

Tillykke og tak
Tak til alle der har deltaget i de seneste ugers valgkamp og 
stemt ved folketingsvalget, hvor Socialdemokratiet igen 
er gået frem. Resultatet viser, at Socialdemokratiet fik en 
fremgang på 1,6% til 27,5% af de afgivne stemmer, Hvilket 
svarer til 50 folketingsmandater i det nye folketing.
Samtidig kan vi glæde os over, at Socialdemokratiet er det 
største politiske parti i Herning kommune. Samtidig kan vi 
ønske Mogens Jensen tillykke med, at han blev genvalgt til 
folketinget med 6.413 stemmer.
Vi må også erkende, at folketingsvalget bød på flere for-
andringer og overraskelser. Partiet ”Alternativet” fik et flot 
valg, på trods af, at flere meningsmålinger havde varslet, 
at partiet måske ikke kom over spærregrænsen. En synlig 
fremgang til ”Liberal Alliance” 
Men den største forandring efter valget er dog, at vi skal 
vænne os til to nystiftede partier med gamle kendinge 
i spidsen. Den ene er Lars Løkke Rasmussens parti, ”Mo-
deraterne”, der fik 16 mandater. Den anden forandring er 
Inger Støjbergs parti ”Danmarksdemokraterne”, der fik 14 
mandater. Ja, tiderne kan hurtig ændre sig. Inger Støjberg 
der for nydelig blev dømt uværdig som folketingsmedlem.
Til gengæld har folketingsvalget efterladt de borgerlige par-
tier i ruiner. Især er det gået ud over partiet Venstre, som 
næsten blev halveret til kun 13,32% af de afgivne stemmer. 
Lidt ”kækt” kan man sige at blå blok er gået fra borgerlig 
vælgerkrise, til ”opbrud og sammenbrud”, da de nu er re-
duceret til i alt 72 folketingsmandater.

Når det igen er blevet hverdag efter 
valget, vil jeg anbefale, at Socialdemo-
kratiet som det største parti i Herning 
Kommune, indleder forberedelserne 
til Europa-parlamentsvalget i 2024 
og byrådsvalget i 2025.

Flere bør være medlem af Socialdemokratiet
En vigtig hjørnesten i det danske demokrati, er som be-
kendt de politiske partier. Derfor er det uforståeligt, at man-
ge vælgere ikke ønsker at være medlem af et af de politiske 
partier. Ærgerligt, da partimedlemmer er fundamentet i et 
velfungerende demokratisk velfærdssamfund. Desuden til-
bydes partimedlemmer indsigt og indflydelse på den frem-
tidige By-, Regions-, Folketing og EU-parlaments politik.
Derfor beder vi om din hjælp til medlemshvervning og op-
fordrer interesserede til at indmelde sig på Hjemmesiden 
https://socialdemokratiet-herning.dk/ eller https://social-
demokratiet-midtjylland.dk/ eller ved at kontakte de lokale 
partiforeninger.

EU-studierejser i 2023
Vi kan oplyse, at der er planlagt to medlemsstudierejser i 
2023. Den ene rejse til EU-byen Bruxelles og det historiske 
område ved landsbyen Waterloo med udrejse lørdag d. 20. 
maj og hjemkomst onsdag aften d. 24. maj. Der er fire ho-
telovernatninger.
Den anden rejse til Hamburg og omegn med udrejse lørdag 
d. 16. september og hjemkomst tirsdag aften d. 19. septem-
ber. Der er tre hotelovernatninger.
Læs yderlig om rejserne på hjemmesiden https://socialde-
mokratiet-herning.dk/studierejser-i-2023/

Den 9.maj 1950 startede et nyt politisk samarbejde, et 
samarbejde, der har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. 
Men hvordan er det nået dertil? Og hvad arbejder institu-
tionerne egentlig med? Og hvad laver medlemmerne af 
parlamentet egentlig?
Socialdemokratiet i Herning inviterer til åbent møde om EU. 
Her har vi inviteret medlem af Europa Parlamentet Niels 
Fuglsang til at komme og fortælle om sin hverdag.
Vi vil lægge ud med et foredrag af Heinrich Berwald, som vil 
fortælle om udviklingen af EU, så vi alle har en grundlæg-

Hvorfor eksisterer EU? gende forståelse for hvordan EU er blevet 
dannet og hvordan EU har udviklet sig.
Derefter vil Niels Fuglsang tage over og 
fortælle om sit arbejde med at lave bin-
dende energibesparelser i hele EU, samt 
sit arbejde med at bekæmpe skattely.
Der vil være gratis kaffe og kage.

Lokation: Dansk Metal i Herning
Dato 12.01.2023
Kl. 19.00-21.00



Her frem mod julemåneden 
kan vi konstatere at vi fik vores 
julegave tidligt i år!
Og vi kan se tilbage på en 
fantastisk folketingsvalgkamp
både generelt og i Herning 
Kommune. Nationalt landede 
Socialdemokratiet på 27,5% 
af stemmerne – en fremgang 
på 1,6% og en mandatfremgang på 2 til i alt 50 mandater. I 
Herning Nord fik vi en fremgang på 1,4% til samlet 21,9% og 
i Herning Syd en fremgang på 1% til samlet 23,2% af stem-
merne. Samlet set er Socialdemokratiet nu det største parti 
ved Folketingsvalget i Herning Kommune. Og i 9 ud af 11 
kredse i Vestjyllands storkreds er vores parti nu det største.
Det har vi god grund og ret til at glæde os over. For vi har 
ført en rigtig flot og meget aktiv valgkamp. Med base i den 
skønne valgcafe på Bredgade, har 78 aktive partimedlem-
mer været på mission med ophængning af valgplakater, 
husstandsomdelinger, uddelinger på gågaden, stationen, 
uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og foran talrige 
supermarkeder. Vi har uddelt rigtig mange kollega-snegle, 
arrangeret overfyldt fællessang med Poul Nyrup og haft et 
utal af gæster til snak i valgcafeen.
Hertil kommer masser af opslag på de sociale medier og 
annoncering i både dagblade, radio og på nettet, busser og 
togstationer.
Vi har været meget synlige og tilstede og talt med utroligt 
mange mennesker i valgkampen. Og det er vi blevet beløn-
net for.
Vi er selvfølgelig også blevet belønnet for at Socialdemo-
kratiet har haft en klar politisk linie med klare prioriteringer 
og at vi i valgkampen kom med udspil og forslag der var 
relevante for danskerne – ikke mindst i forhold til at hjælpe 

alle gennem inflation og energikrise. 
Og så har vi med vores formand og statsministerkandidat, 
Mette Frederiksen, en uhyre kompetent kampkraft, der har 
givet sig fuldt og helt i valgkampen med besøg i næsten alle 
kommuner. Det er utroligt hvad hun overkommer. Hun må 
være faldet i gryden med socialdemokratisk trylledrik da 
hun var lille. Og jeg er sikker på hun fortsætter som Dan-
marks Statsminister.
Vi arbejder på en bred samlingsregering ind over midten, 
men uanset hvilken regering, der etableres, er de umiddel-
bare politiske udfordringer klare:
Vi skal holde hånden under de svageste i inflations- og 
energikrisen – og fortsat bidrage aktivt til at modstå truslen 
fra Putin.
Vi skal have skabt et robust sundhedsvæsen og sikret det 
nødvendige personale.
Vi skal forøge vores klimaindsats for at nå vores 2030-mål-
sætning
Vi skal sikre mere faglært arbejdskraft
Og vi skal fortsætte med at forbedre kvaliteten i vores æld-
repleje og på daginstitutioner og skoler.
Tusind tak til alle jer, der har gjort en indsats i valgkampen. 
Uden jer var det ikke lykkedes at skabe et så godt resultat 
for Socialdemokratiet i Herning. En særlig tak til mit fuld-
tids-kampagneteam, Mathias, Laura og Markus, som bare 
leverede i døgndrift i en måned. Stor respekt og taknem-
melighed.
Jeg er blevet valgt til min sjette periode i Folketinget. Det er 
jeg meget stolt over og glad for – og tusind tak for den tillid 
I også som medlemmer har vist mig.

Jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejde for Dan-
mark og for det midt- og vestjyske i Folketinget.

Tusind tak for indsatsen og tilliden
Mogens Jensen, næstformand og folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Hej Du ! Ja, dig der læser dette. 
Skal socialdemokratiet sænke skatten, slække på velfær-
den, give løntilskud til direktøren? Synes du det lyder helt 
væk, Så kom til arrangementet

” Mød din politiker i øjenhøjde” 
Her har du mulighed for at sætte dig sammen med din lo-
kal, kommunal, region og folketingsmedlem og fortælle 
dem, hvad du synes, der er det vigtigste som vores kandida-
ter skal arbejde for.
Du får mulighed for at have en samtale med Mogens Jensen 
Folketingsmedlem, Conny Jensen regionsmedlem, Tommy 
Tønning byrådsmedlem Mona Herskind formand for social-
demokratiets lokalforening Herning og Naja Nemeth, DSU´s 
formand i Herning.

Mød din politiker i øjenhøjde
Det er din mulighed for at være med til at påvirke socialde-
mokratiets politik, hvor du kan fortælle dem, præcis hvad 
du synes, der er vigtige politiske målsætninger, som vi be-
væger os hen imod.

Der vil være gratis kaffe og kage.

Tilmelding senest d 25.11 2022 til Mona Herskind eller 
Heinrich Berwald på mail mona@herskind.se 
eller heinrichberwald@hotmail.com 

Lokation: Dansk Metal Neksøvej 7

28. november kl. 19.30-21.30



>>>>>Se her se her se her se her<<<<<

Nytårskur 
16. januar 2023

De fire partiforeninger i Herning Kommune in-
viterer alle medlemmer til at høre om energi-
krisen, strømforsyningen og elpriserne. Uden 
tvivl et område vi alle er meget optaget af. Vi 
kommer omkring Norlys´andelshaver tanke-
gang, grøn omstilling, elnettet, produktion af 
vedvarende energi, de rekordhøje energipri-
ser, forskel på flexel og puljeel, ladestandere, 
elbilen og dens rolle som husstandens fremti-
dige energilager mm. 

Medlemsmøde om elforsyning og elpriser
1. december 2022, kl. 18.30 - 21.00

Lokation: 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Mød Jesper Barslund, direktør for Infrastruktur i Norlys

Desuden vil Mona Hedegaard, Herning Partifor-
ening give et kort oplæg om Norlys´ Vækstpulje 
Midt, hvor hun sidder i bestyrelsen.
Vi har været så heldige at få direktør Jesper 
Barslund til at fortælle om emnerne. Jesper er 
en del af koncerndirektionen i Norlys og en ka-
pacitet på området og besvarer gerne spørgs-
mål. 
Tag gerne ægtefælle, venner og bekendte el-
ler naboen med til dette spændende arrange-
ment.

Der serveres et let traktement med gløgg, æbleskiver, kaffe/te, småkager 
og en julesang under mødet.

Tilmelding efter først til mølle-princippet, og senest d. 24. november 2022 til formændene: 
Herning Partiforening    v. Mona Herskind  mona@herskind.se   20649862
Sunds–Ilskov–Simmelkær Partiforening  v. Jens Vind   mail@oz8gv.dk    40317286
Aaskov Partiforening     v. Vinnie Borbjerg  byrvb@herning.dk   51355082
Trehøje–Aulum/Haderup Partiforening  v. Henrik Jensen  henrikpj@gmail.com   29809255


