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Den politiske virkelighed
For et halvt års siden, da vi næsten var 
kommet igennem Coronapandemien 
og havde udsigt til normale tider, ske-
te det utænkelige, som de fleste tro-
ede var usandsynligt i det civiliserede 
Europa. Den ”utilregnelige” Vladimir 
Vladimirovitj Putin, præsident for Den 
Russiske Føderation, angreb nabolan-
det Ukraine og truede verdensfreden. 
Siden er mange mennesker blevet 
dræbt, lemlæstet og bygninger er ble-
vet bombet til ukendelighed.

 **Heldigvis er de Vest-
europæiske lande enige om 
at hjælpe og støtte Ukraine 
i denne ulykkelige situation. 
Senest er der indgået en langsigtet mi-
litærplan, der skal tvinge Rusland til at 
trække sig ud af Ukraine. Sideløbende 
med krigen har vi besluttet at undlade 
at købe russisk gas og olie, hvilket har 
medført høje energipriser og inflation.

 **Det er nu vigtigt, at 
hele Europa holder sammen 

og viser Rusland ryggen indtil de opgi-
ver deres besættelse af Ukraine.

Medlemsmøde form og indhold 
Vi må erkende, at der ikke er særligt 
mange medlemmer, der har lyst til at 
deltage i vores Drop in medlemsmø-
der om regions- og byrådspolitik. Der-
for skal fællesbestyrelsen drøfte, om 
vi skal forsætte med at afholde disse 
møder, eller om vi skal ændre møde-
formen. 

Mere om dette i næste medlemsblad.

”Værdikodeks”
Som politisk parti er det vigtigt, at vo-
res politikere og bestyrelsesmedlem-
mer alle overholder en række ”Værdi-
kodeks” når vi mødes ved møder og i 
valgkampe. Derfor har de nuværende 
Socialdemokratiske formænd i Her-
ning kommune formuleret og vedta-
get et værdikodeks om anerkendende 
kommunikation og gensidig respekt 
ved møder i bestyrelser, i udvalg og i 
valgkampe. 

Læs hele vores værdikodeks i dette 
blad.

Folketingsvalg 
Vi kan med sikkerhed forudse at der in-
den næste sommer skal være afholdt 
folketingsvalg i Danmark. Socialde-

mokratiet er allerede godt i gang med 
valgforberedelserne. Der har således i 
august været afholdt et opstarts ”Kik-
off” valgmøde.
Interesserede medlemmer der har lyst 
til at hjælpe i forbindelse med et fol-
ketingsvalg, hvor det især handler om 
de sidste tre uger før et folketingsvalg, 
kan melde sig. Hvis du endnu ikke er 
registret, vil jeg opfordre dig til at kon-
takte vores to kredsformænd Per Niel-
sen og Lone Børlum.

Byrådsvalget 2025
Vores fællesbestyrelse har indledt for-
beredelserne til det næste regions- og 
byrådsvalg, der afholdes i november 
2025.
Vores første opgave bliver at finde 



og registre S medlemmer, der har 
lyst til at opstille ved valget. De be-
des meddele dette til deres partifor-
ening eller til undertegnede. Heref-
ter vil interesserede blive registret 
i en dynamisk bruttokandidatliste.  
Selv om nogle måske synes, at der er 
lang tid til det næste by-og regionsvalg 
i 2025, afholder vi snart det første op-
taktsmøde. Det afholdes tirsdag d 20. 
september2022 kl. 19.00-21.00 i 3F’s 
lokaler i Birk Centerpark i Herning.

Se annonce i dette blad.

Studierejser
Efter to spændende og udsolgte rej-
ser i 2022 til henholdsvis Bruxelles 

og Strasbourg, er vi allerede ved at 
forberede næste års studierejse, der 
sandsynligvis vil gå til Bruxelles i maj 
måned. 

Mere om vores rejseplaner i kom-
mende medlemsblade. 

Grundlaget for Demokrati  

De politiske partier i Danmark har de 
seneste år oplevet en medlemstilba-
gegang. Det er ærgerligt, da 

 **partimedlemmer 
er fundamentet i et de-
mokratisk samfund.
Desuden kan medlemmerne få indsigt 
og indflydelse på vores politik i By-, Re-

gionsråd, Folketing og EU-parlament.
Vi beder derfor indtrængende om din 
hjælp til medlemshvervning. Interes-
serede kan indmelde sig på Hjemme-
siden socialdemokratiet-herning.dk/ 
eller www.Soc-Herning.dk eller ved at 
kontakte de lokale partiforeninger.

Vi efterlyser mailadresser!
For at kunne udsende flest mulige 
medlemsblade / nyhedsbreve billigst 
muligt - som e-post, efterlyser vi 
mailadresser. Vi har i dag registreret 
e-mailadresser på ¾ del af vores med-
lemmer, men vi ved at mange flere har 
og bruger e-mail.
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Efterlysning 
Socialdemokratiet i Herning kommune mangler dig 

Ønsker du at opstille til regions- og byrådsvalget. Som bekendt afholdes det næste regions- og 
byrådsvalg i november 2025. Du synes måske, at vi er i god tid, men Socialdemokratiet i Her-
ning kommune er allerede i gang med valgforberedelserne.
Vi efterlyser derfor medlemmer, der har lyst til at blive registret som S kandidat og opstille ved 
det næste regions- og byrådsvalg. 
Hvis du ønsker at blive S kandidat, skal du meddele dette til undertegnede. Dit tilsagn om at 
være kandidat vil indtil videre være fortroligt.
Officielt indleder vi valgforberedelserne ved et møde tirsdag d. 20. september 2022 kl. 19.00 
i 3F’s lokaler i Birk Centerpark i Herning. På mødet vil vi drøfte muligheder og begrænsninger 
ved at opstille til regions- og byrådsvalg. Aftenens møde er første møde i en række af flere, 
hvor vi hjælper og ”ruster” hinanden til valgene i efteråret 2025.

Se møde annonce i dette blad.
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Vi er parate til Folketingsvalg 
Valgkampkoordinator Mathias Niebuhr

Humøret var højt, kampgejsten ligeså.

Rygterne om et snarligt folketingsvalg 
florerer. Med de radikales mærkvær-
dige udmelding, kan valget forventes 
nærmest hvornår det skal være, men i 
Herning er vi parate. Mandag d. 22.8. 
mødtes vi sammen med Mogens Jen-
sen og hans kampagneleder Mathias 
Niebuhr, hvor vi foruden en politisk 
orientering fra Mogens fik os tilmeldt 
de forskellige opgaver i forbindelse 

med valgkampen. Det er en fornøjelse 
at opleve Mogens Jensen give politiske 
orienteringer – altid forberedt og altid 
parat til at stille sig til rådighed, når 
Herning kalder. Mogens kom lige fra et 
møde med trafikministeren og Tommy 
Tønning, hvor de havde givet ministe-
ren en orientering om de trafikale ud-
fordringer vi har omkring Herning.
Opgaverne i en valgkamp er mange.

 **Vil du give en hånd 
med så kan du bare kontakte 
kampagnelederen ved at sen-
de en mail til:

mkniebuhr@gmail.com

Vi ses.



Sommerpausen er slut
 Af regionsrådsmedlem Conny Jensen
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Hjemmeside
Adressen er

www.socialdemokratiet-

herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune

Så er der politisk startet op efter som-
meren. 
Velkommen tilbage efter en forhå-
bentlig god sommer. 
Vi er i Regionen igang med arbejdet og 
de mange opgaver, der skal løses, men 
også med at tænke i budget. Mange 
forslag er der til budgettet, men den 
økonomiske situation tilsiger, at der 
ikke er plads til alle ønsker, men at det 
bliver benhårde prioriteringer. Jeg vil 
vende tilbage med det politiske for-
lig, når det er forhandlet. Dog vil jeg 
sige, at psykiatrien, hospitalsdriften og 
nærhospitaler er højt prioriteret i den 
socialdemokratiske gruppe.
Problemer tegner der sig også for 
fremtiden, idet Region Midtjylland 
mangler ligesom alle andre regioner 
kvalificeret arbejdskraft.
Derfor må vi spørge os selv om vi bru-
ger den arbejdskraft vi trods alt råder 
over - på den rigtige måde.
Jeg tror, at vi skal blive endnu bedre til 
at udnytte de ansattes kompetencer 
og være endnu mere opmærksomme 

på, at der er personaler med uddan-
nelser, hvor man råder over kompe-
tencer, som måske ikke forekommer 
som værende den mest nærliggende 
at fokusere på.
Det er bydende nødvendigt, at vi tæn-
ker nyt. Et eksempel kunne være so-
cial- og sundhedsassistenternes kom-
petencer, som nogen steder kunne 
udnyttes betydelig bedre end tilfældet 
er i dag, og indgå blandt andet på vore 
hospitaler og dermed også aflaste vo-

res sygeplejersker mere, mener jeg 
bestemt som formand for SOSU Midt-
Vestjylland.
Mit bud er altså, at vi bruger den fag-
lighed og de kompetencer, som vores 
medarbejdere har på en anderledes 
og mere hensigtsmæssig måde. Vi er 
nødt til at tænke nyt. Vores mangel på 
kvalificeret arbejdskraft er allerede så 
stor, at der kræves nytænkning af os 
politikere, ellers er jeg nervøs for det 
fremtidige sundhedsvæsen.
Vi er i gang i Region Midtjylland, og 
det er mit håb, at vi i fremtiden kan 
finde endnu flere løsninger, der vil 
være med til at fastholde og om mu-
ligt udbygge vores samlede sundheds-
system.
 **Jeg vil her til afslut-
ning, sige tusind tusind tak 
for den store ære, at være 
blevet udnævnt til æresmed-
lem af partiet, og tak for den 
super dejlige reception, der 
blev afholdt i Kibæk på møl-
len.
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Store udfordringer at løse
Af Mogens Jensen, medlem af Folketinget og næstformand for Socialdemokratiet

Der er stadig store udfordringer, vi 
skal løse
Nu går vi ind i efteråret, og der venter 
en spændende politisk sæson forude. 
Mens jeg ved, at mange rundt omkring 
er optagede af, hvornår der mon kom-
mer et folketingsvalg, så er der stadig 
godt gang i det politiske maskineri. 
Med fokus på politikudviklingen og po-
litiske forhandlinger. For Danmark står 
over for markante udfordringer, bl.a. 
med inflation og i vores velfærdssam-
fund, som skal løses. Og vi har store 
ambitioner for fremtidens Danmark.
Ansvarlig økonomi med hjælp til 
dem, der har størst behov.  
Mange danskere mærker de stigende 
priser. Det er ikke til at tro, at en bakke 
smør koster 30 kr. Mens en pakke ok-
sekød til over 50 kr. ikke er et særsyn. 
Flere har svært ved at betale elregnin-
gen og må få en afbetalingsordning. 
Og priserne på benzin er også steget, 
hvilket især rammer dem, der ikke har 
andre muligheder end at tage bilen til 
og fra arbejde.
Vores økonomi er heldigvis sund og 
stærk. Og derfor kan det undre, hvor-
for vi ikke kan holde alle skadefri af de 
stigende priser. Det handler om, at vi 
ikke må puste til inflationen og gøre 
ondt værre. Derfor skal vi målrette 
hjælpen til dem, der er hårdest ramt. 
For selvom vi alle mærker, at pengene 
ikke rækker så langt som tidligere, så 

kan de fleste af os heldigvis godt få 
budgettet derhjemme til at hænge 
sammen. En ansvarlig økonomisk po-
litik skal få Danmark godt igennem en 
krisetid, mens vi holder hånden under 
de danskere, der har sværest ved at få 
hverdagen til at hænge sammen.
Derfor har vi indgået aftale om en 
varmecheck, som er målrettet dem, 
der er hårdest ramt af høje energipri-
ser. Mere end 400.000 husstande har 
modtaget 6000 kr. skattefrit. Vi har 
også sikret et skattefrit beløb på 5.000 
kr. til modtagerne af ældrechecken, 
mens personer på førtidspension, se-
niorpension, efterløn, fleksydelse eller 
tidlig pension får 2.000 kr. skattefrit.
Vi har også sat ind over for huslejestig-
ninger. Rigtig mange mennesker, der 
bor i privat lejebolig, oplever, at deres 

husleje sættes op grundet inflation. 
Det rammer lejerne dobbelt, fordi de 
både skal håndtere stigende priser og 
højere husleje. Derfor glæder det mig, 
at vi har fået aftalt et loft på husleje-
stigninger på 4 pct. de næste to år. 
Selvfølgelig skal man ikke frygte for, 
om man har tag over hovedet.
Mere tryghed og højere straffe.  
Heldigvis føler de fleste danskere sig 
trygge. Justitsministeriets Tryghedsun-
dersøgelse viser, at trygheden i Midt- 
og Vestjylland faktisk er stigende. 
Regeringen har da også haft fokus på 
dette område længe, bl.a. ved at op-
rette nærpolitistationer.
Men vi er ikke i mål endnu. Visse steder 
i Danmark foregår der salg af stoffer og 
voldelige konflikter mellem grupperin-
ger uden for almindelige menneskers 
hoveddør. Vi skal ikke finde os i ban-
deskyderier, knivoverfald og de mange 
ødelagte liv, som bandekriminalitet 
medfører. Derfor vil vi med en ny ban-
depakke med 30 konkrete tiltag sikre, 
at færre børn og unge rekrutteres, at 
bandernes forretning stoppes, og at vi 
får våben ud af bandmiljøet.
Endelig er der straffene. Jeg kan godt 
forstå, at man som voldsoffer eller på-
rørende kan finde det uforståeligt, at 
en voldsmand kan slippe med tre el-
ler seks måneders fængsel. Mens man 
selv sidder tilbage med ar på krop og 
sjæl. Der skal være større retfærdig-



hed for ofrene og større konsekvenser 
for kriminelle. Der skal nu forhand-
les, og jeg håber på en bred aftale.
Lad os passe på fremtiden.  
I de seneste tre år, hvor vi har haft 
regeringsmagten, har vi sat en ny ret-
ning. Vi har sat velfærden først. Jeg er 
stolt af, hvor meget vi har opnået. Med 
samtlige kommuneaftaler har vi lagt 
en bund under velfærden og sikret, at 
pengene følger med, når der kommer 
flere børn og ældre. Det er vigtigt, for 
selvom flere børn og ældre bestemt 
er glædeligt, så skal pengene jo følge 
med, så man som borger kan få den 
velfærd, man med rette kan forvente.
Vi har fået indført en ret til tidlig pen-

sion, så dem, der har været længst tid 
på arbejdsmarkedet, kan trække sig 
tilbage lidt før. Med værdighed, inden 
kroppen siger stop.

 **Men vi skal videre. 
Vores velfærdssamfund står over for 
nogle store udfordringer, som kalder 
på socialdemokratiske løsninger. Vi 
har brug for flere medarbejdere. Alt 
for mange i ældreplejen og på sygehu-
sene løber for stærkt. Der mangler tid 
til nærvær og omsorg. Og alt for meget 
tid bliver brugt på bureaukrati frem for 
dem, det hele handler om: Borgerne.  
Vi skal også have taget fat på, at for få 
vælger velfærdsuddannelserne. Kva-
liteten skal op. Og så er vi også nødt 

til at åbne for en diskussion om løn-
spørgsmålet.
Der er intet af dette, der kan løses 
med et fingerknips. De store årgange 
forlader arbejdsmarkedet, små ung-
domsårgange træder ind, og færre 
skal forsørge flere. Vi skal have rettet 
op på helt grundlæggende ting, så vi 
bevarer fundamentet i vores velfærds-
samfund.

 **Vi er nået langt. Men 
der er stadig mange opgaver, 
der skal løses, og udfordrin-
ger vi skal finde de klogeste 
løsninger på. Vi skal passe på 
fremtiden. 
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”Værdikodeks”
Socialdemokratiet ønsker at alle overholder en række ”Værdikodeks” når vi mødes ved møder og i valgkampe. Derfor har 
de nuværende Socialdemokratiske formænd i Herning kommune formuleret og vedtaget et værdikodeks, anerkendende 
kommunikation og gensidig respekt, ved møder i bestyrelser, udvalg og valgkampe.

•	 Vi er enige om at socialdemokratiet skal være en partiorganisation, hvor der er plads til alle, uanset køn, seksualitet, 
etnicitet, religiøs overbevisning, og hvor vi sammen skal føle os velkomne i gensidig respekt. 

•	 Vi er enige om at arbejdet i socialdemokratiet skal bygge på tillid, for vi skal huske at foreningspolitiske arbejde 
grundlæggende udføres af frivillige. Vores tid er ganske enkelt for kostbart til ”person stridigheder”, ”magtkampe” og 
manglende lyst til at trække på samme ”hammel”.

•	 Vi er enige om at alle har et medansvar for at vise hinanden en positiv og anerkendende adfærd når vi er sammen. 

•	 Vi er enige om at det politiske arbejdet i socialdemokratiet, bygger på gensidig tillid, da vi grundlæggende har tiltro til 
hinanden.

•	 Vi er enige om når der i enkelte tilfælde er behov for at udtrykke kritik af handlinger, skal det formuleres som man 
selv ønsker at blive tiltalt.

•	 Vi er enige om at intervenere når vi møder ikke tillidsskabende synspunkter. 

•	 Desuden skal kritiske debatter og diskussioner afsluttes med konstruktive ideer og ikke genoptages på efterfølgende 
møder.

•	 Accepterer trufne beslutninger.

   På vegne af de øvrige S formænd i Herning kommune - Knud Egon Poulsen, fællesformand
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Møde for kandidater 
ved Regions- og byrådsvalget 2025  

Selv om du måske synes, at der er lang tid til næste by- og regionsrådsvalg, som 
afholdes medio november 2025, så kan tiden hurtigt gå. Derfor indbydes S med-
lemmer, der har lyst til at blive opstillet som kandidat for Socialdemokratiet ved 
det kommende by- og eller regionsrådsvalg. 
Første møde:

tirsdag d. 20. september2022 kl. 19.00-21.00 
i 3F’s lokaler i Birk Centerpark i Herning

 Mødeprogram
 Kl. 19.00, Velkomst

•	 Socialdemokratiets forventninger til kandidaterne og lidt om vores valgstrategiplan.
•	 Vores parti, opbygning og de lokalpolitiske opgaver og forventninger vægt på det lokale 

Lidt om vores parti og os selv, hvem er jeg, hvorfor er jeg her v/Knud Egon 
•	 Udgangspunkt for debat / udsagn fra ”hvorfor er jeg her”, nøglebegreber i debat v/Mik-

kel 
•	 Krav til kandidaterne v/Knud Egon
•	 Afklaring og forberedelser, byråds-, politiske møder og arbejde i interesseorganisationer 

osv. 
•	 Hvad kan gavne dig som kandidat, hvordan bliver du en kendt person via arbejde i for-

eninger og sportsklubber m.v.
•	 Din personlige målsætning.
•	 Indhold i efterfølgende møde der afholdes frem til valget v/Mikkel 

 Kl. 21.00 Afslutning.
Under mødet serverer vi øl og vand - Tilmelding er ikke nødvendig

    
    På vegne af S fællesledelsen i Herning kommune
    Mikkel K. Michelsen valgkampkoordinator - Knud Egon Poulsen, Kommuneformand
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Som tilforordnet i Fællesledelsen er 
ordningen her i Herning, at man er 
med i Fællesledelsen og dermed an-
svarlig for den førte politik i vores parti. 
Efter det noget skuffende resultat i for-
bindelse med kommunevalget i 2021, 
er det klart at ethvert parti – også vo-
res - må forholde sig til resultatet og 
især forsøge at fastsætte strategier og 
politikker, der kan forhindre et lignen-
de dårligt resultat om 3 år. Det er klart, 
at fortsætter man som man altid har 
gjort, ja så bliver resultatet ikke meget 
bedre end de 3-4 mandater, som vi op-
nåede sidst. I en analyse af resultatet i 
2021 må vi dog ikke glemme, at tiden 
op til valget var præget af corona-ned-
lukninger og at partiet samtidig havde 
en svær tid i byrådet og i organisatio-
nen, da 2 byrådsmedlemmer valgte at 
forlade partiet.
Det forløbne år er gået med at tilpasse 
organisationen efter kommunevalget 
og vi er kommet langt – rigtig langt. 
Fællesledelsen har opdelt arbejds-
områderne og har fået et arbejdende 
forretningsudvalg, så ledelse af vores 
parti i dagligdagen ikke er lagt i hæn-
derne på en enkelt person, men i et 
forretningsudvalg, så vores parti nu 
ledes af 3 personer. De enkelte parti-
foreningers samarbejde såvel økono-
misk som politisk er blevet lagt i faste 
rammer, og vi oplever flere og flere 
arrangementer som gennemføres i et 
samarbejde partiforeningerne imel-
lem. En gang om måneden holder par-

Vi er kommet langt
Mikkel Michelsen - Tilforordnet til Fællesledelsen

tiet ”Drop-in”møder, hvor medlem-
mer kan møde op til en snak og ori-
entering fra vores byrådsmedlemmer 
og fra vores regionsmedlem. I regions-
rådet har vi via vores regionsmedlem 
Conny Jensen tæt politisk kontakt og 
via Conny er vi sikker på, at Herning 
området ikke bliver hverken gemt eller 
glemt. Landspolitisk har vi uhyre tætte 
kontakter til vores folketingsmedlem 
Mogens Jensen. Selv i en travl hverdag 
er han altid parat til at lytte og til at 
være til stede ved de forskellige arran-
gementer. 
Den tætte kontakt til vores politikere 
og vores organisation har vi også gen-
nem ”Den Røde Tråd” vores informati-
ons skriv til medlemmerne. Nogle gan-
ge udsendes ”Den Røde Tråd” som et 
nyhedsbrev andre gange som et blad, 
men vigtigt, at medlemmer løbende 
bliver orienteret om partiets arbejde.
Tilbage står et område, som i den 
kommende tid vil kræve partiets op-
mærksomhed - nemlig hvordan forbe-
reder vi os effektivt til det kommende 
byrådsvalg om 3 år. Forberedelsen er 
to-delt, dels hvordan vi forbereder or-
ganisationen på valget. Vi skal nøjag-
tigt have planlagt hvem der gør hvad 
og her kommer det nyetablerede for-
retningsudvalg i mit optik til at spille 
en afgørende rolle.
Den anden del handler om hvilke po-
litik, der skal føres fra nu af og frem 
til valget. Selvfølgelig kan bare 4 man-
dater ikke gøre alverden, men  et for-

sigtigt bud kunne være, at vi skal have 
fastlagt nogle politiske målsætninger, 
hvor vi fastsætter hvordan vi vil tilret-
telægge arbejdet i byrådet i samklang 
med vores parti. Jeg tror, at det kan 
være nødvendigt, at vi klart fortæller 
om vores politiske mål og især for-
mulere mål og forslag, hvor vi ikke er 
enige med flertallet i byrådet. Vi skal 
ikke opgive at stille forslag bare fordi vi 
ved, at vi har et flertal imod os, vi skal 
vise, hvad vi vil.
Og, der sker hele tiden noget i vores 
parti. Vi gør allerede nu opmærksom 
på valget om tre år. Vi har i denne 
måned indkaldt til det første af flere 
forberedende møde for de, der kunne 
tænke sig at stille sig til rådighed enten 
som kandidat til byrådet eller til regi-
onsrådet. Vi tror det er vigtigt at være 
på plads og i orden så tidligt i proces-
sen som muligt. 
Jo, vi er som parti kommer rigtigt langt 
og vi fortsætter. 

Vi ses



Notits af lokal partiformand Jens Vind 
Her i den østlige del af Kreds Nord arbejder vi på at fremme emner til at besætte de kommende 
poster ved næste organisationsvalg,
Det drejer sig bl.a. om nyt forslag til Regionen og Byrådet, hvor vi i øjeblikket har ledige pladser.
Så er du et emne med bopæl øst og nord for Herning hører jeg gerne fra dig. Der er tid endnu, 
selv om du endnu ikke har meldt dig ind i foreningen.
Henvendelse som anført på bagsiden.
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En rigtig god dag.
Det her betyder SÅ meget for mig. Jeg 
er så ydmyg over at være udpeget som 
æresmedlem, det havde jeg aldrig i 
min vildeste fantasi drømt om. Sådan 
var ordene fra Conny Jensen, da hun 
takkede for udnævnelsen til æresmed-
lem af Socialdemokratiet.
Herning Partiforening havde indstil-
let Conny Jensen som æresmedlem af 
partiet, og d. 8.8. blev hun udnævnt 
til æresmedlem ved en middag og re-
ception på Kulturmøllen I Kibæk, hvor 
næstformand for Socialdemokratiet 
Mogens Jensen holdt ærestalen. Mo-
gens Jensen nævnte blandt meget 
andet hjemmets store betydning for 
tilvejebringelsen af en god socialde-

mokrat, og han nævnte, at Connys far 
også havde været æresmedlem af par-
tiet.
Partiforeningens formand Mona Her-
skind motiverede i sin tale nogle af de 
mange begrundelser for at udnævne 
netop Conny Jensen til æresmedlem. 
Indvalgt i byrådet i 1989, viceborgme-
ster, medlem af amtsrådet, viceamts-
borgmester og nu medlem af regions-
rådet og samtidig nævnte hun hendes 
mange poster i fagbevægelsen.
” Conny, der var ingen tvivl i vores so-
cialdemokratiske sind, vi havde lyst til 
at sige dig tusind tak for al det arbejde, 
du har udført for vores parti på alle de 
poster, du har bestridt” sluttede for-
mand Mona Herskind sin tale til æres-
medlemmet.

Andre talere roste Conny Jensens be-
tydning for partiet, fra da hun i 1970 
meldte sig ind og frem til i dag, hvor 
hun stadig kæmper for partiets syns-
punkter i Regionsrådet i Region Midt. 
Regionsrådsformand Anders Kühnau 
havde fremsendt en videohilsen, i 
hvilken han bl.a. fremhævede, at det 
tydeligt skinnede igennem Conny Jen-
sens politiske arbejde, at hun havde sit 
afsæt i Herning området.
Det var en tydelig rørt og glad Conny 
Jensen, der sluttelig takkede alle ta-
lerne og partiforeningen for aftenen.  

 **Det er en dag, jeg 
aldrig vil glemme, tusind, tu-
sind tak” sluttede Conny Jen-
sen.

En rigtig god dag for Socialdemokratiet
Mona Herskind, Formand for Herning partiforening
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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

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
Naja Lynge Nemeth
5036 2727
nemeth.naja@gmail.com

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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