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TOFTEVANGS VENNER, NIELS ULDALL-JESSEN:
DET GODE HVERDAGSLIV

VELKOMMEN TIL ANDET
NUMMER AF A-DIALOG 2016
Kære læsere
Da Rune Kristensen er fratrådt som redaktør af
A-dialog på grund af for meget andet arbejde
også, har den gamle redaktionsgruppe fra fortiden
i en overgangsfase ansvaret for bladet.

Fællesledelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal
komme med forslag til fremtidens A-dialog.
Der er overvejelser om evt. at ændre til nyhedsbreve,
der vil kunne udsendes væsentlig oftere end de fire
gange årligt, bladet kommer, f.eks hver måned. Hovedkontoret er ved at lave et nyt program, som alle
partiforeninger kan bruge. Det forventes klar sidst på
året.

Vi modtager indlæg fra partiforeningerne og henvender os til andre med forespørgsel, om de vil
skrive en artikel til bladet. Vi kan ikke som Rune
også klare layout, så den opgave har AOF MIDT
påtaget sig.

Venlig hilsen fra
Redaktionsgruppen

Hvis der i medlemsgruppen er én, der vil træde til
som redaktør, bedes du kontakte fællesledelsesformand Poul Erik Heunecke på tlf 20128909 eller
mail pe@heunecke.dk.

Karen Roed, Niels Uldall-Jessen og Ulla Frederiksen

Ligeledes vil det være dejligt på længere sigt at få
vores egen layouter.

FORSIDEN: Lissy og Grethe forbereder gule ærter
til generalforsamlingen i Lunden.
Foto: Karen Roed.

Deadline blad 3 2016: 1. juni
Udkommer cirka 1.juli
Indlæg sendes til: ullafrederiksen@privat.tele.dk,
karen.roed@mail.dk, nielsuj@mail.dk

22

2

BORGMESTERKANDIDAT BLEV KÅRET
PÅ GENERALFORSAMLING
Af Poul Erik Skov Heunecke
Den 22. februar havde fællesledelsen generalforsamling.
Jeg vil ikke referere hele generalforsamlingen,
men kort nævne, at beretning og regnskab blev
godkendt, formand, kasserer og sekretær blev
genvalgt, og Søren Kristensen blev kåret til borgmesterkandidat.
Så nu handler det om at føre en god valgkamp,
hvor vi gør opmærksom på, at den socialdemokratiske vej er bedre end Venstres. Så bliver Søren
også borgmester.
Nedenstående kan du læse et udpluk af min formandsberetning.
I anden halvdel af 2015 oplevede vi en stigning
i antallet af asylansøgere. I 2015 kom der i alt
21000 asylansøgere til Danmark. Til sammenligning kom der 31000 til Norge, 34000 til Finland
og 162000 til Sverige, som nu har fået store problemer og derfor har indført en effektiv grænsekontrol.

ansøgerne i vores samfund, er det nødvendigt at bremse
tilstrømningen, og vi har ikke andre redskaber end
familiesammenføringer til at styre antallet med. Det er
ikke et godt redskab, men det er det eneste, vi har.

Det mindste af mange onder
Socialdemokratiet har støttet en pakke med en
række stramninger på flygtningeområdet. Jeg vil
gerne sige her, at jeg bakker fuldt og helt op om
ledelsens beslutning. Jeg tror ikke, der er nogen
socialdemokrat, der ligefrem ønsker at gennemføre de stramninger og da slet ikke stramningerne
vedrørende familiesammenføring, men det er det
mindste af mange onder.

Hvis vi ikke får begrænset antallet og får dem integreret
i vores samfund, vil det som sædvanligt gå ud over de
svagest stillede.
Det er jo dem, der bor i de almennyttige boliger, der vil
opdage, at der er øget konkurrence om lejlighederne.
Dem med de lave lønninger og de arbejdsløse, der kommer til at konkurrere med flygtningene om de få ledige
jobs, der er for ufaglærte.

Hvis vi skal have en chance for at integrere asyl-
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Det er ikke dem, der bor i whiskybæltet eller andre rigmandskvarterer.

Alt dette koster penge, og dem har vi ikke. Jeg synes, vi
skal spørge de blå, om de kan huske, hvorfor vi ikke har
dem. De afskaffede dækningsbidraget uden at få noget
for det, og det virker også hult, når Dansk Folkeparti
taler meget varmt om de sociale opgaver, der skal løses
især på ældreområdet, og samtidigt fratager kommunerne penge ved at indføre omprioriteringsbidraget.

Men helt ærligt, jeg synes, der er meget andet, der
er mindst lige så vigtigt som udlændingepolitikken. Mens vi andre debatterer udlændingepolitik
med hinanden, har regeringen travlt med helt
andre ting.

Dansk Folkepartis tidligere gruppeformand i byrådet,
Karina Due, kunne have forhindret nogle af de store besparelser, der ligger foran os bare ved at stemme imod.
Det gjorde hun som bekendt ikke.

Planloven vil de lave om, så der ikke længere kan
stilles krav om 25 procent almennyttige boliger i
nye boligområder. Det vil betyde, at store dele af
vore nye byområder kun bliver for de velhavende.

Til gengæld roser de sig meget af, at de har fået genindført den værdighedsmilliard/ældremilliard, som de selv
var med til at afskaffe nogle måneder før.

Penge for at ikke-forurene
Samme planlov skal også give mulighed for at
bygge langs vore kyster. Noget som, når det er
gjort, vil præge vore kyster for altid.

Med venlig hilsen
Poul Erik Skov Heunecke.

Så er der landbrugspakken, der vil fjerne randzonerne langs vandløb og give landmændene lov til
at gøde mere med øget risiko for vores grundvand
til følge. Hvis landmanden skal gøde mindre, skal
han have kompensation.
Nu er det ikke længere forureneren, der skal betale, men man skal have penge for ikke at forurene.
Og nu til noget helt andet.
Kommunerne har mange udfordringer:
Øget antal asylansøgere, der, når de får asyl, skal
integreres i lokalsamfundet med arbejde, bolig,
skoler, daginstitutioner og meget andet.
Danske arbejdsløse og unge, der aldrig er kommet
i gang med en ungdomsuddannelse, og derfor er
langt væk fra arbejdsmarkedet.
Der er børne- og ungeområdet.
Der er ældreområdet.
Der er kulturen.
Der er trafikområdet, og der skal jo også være lidt
til anlæg.
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1. MAJ I SKOLEGADE, SILKEBORG

Traditionen tro mødes vi til morgenkaffe og rundstykker på arbejdernes internationale kampdag.
Der vil være politiske taler, fællessang og hyggeligt samvær.
Vi mødes som sædvanlig kl. 7.00 i Partilokalerne på Skolegade 63.
Vel mødt.
Hilsen Kasper Haagen Jensen, Formand for Silkeborg Kreds- og Partiforening.

1. MAJ I IVAN GREVES HAVE

Socialdemokraterne i Gjern inviterer til havemøde, et fyraftensmøde med taler, grill og hygge fra kl. 16.00.
Teltet er slået op i haven ved Ivan Greve, Dybdalsvej 9, 8641 Sorring.
Grillen vil være tændt og mon ikke, der ligger en pølse derpå. Øl og vand findes i haven til rimelige priser.
Gæstetalere:
Borgmesterkandidat Søren Kristensen
Folketingsmedlem Thomas Jensen
Regionsmedlem Henrik Fjeldgaard
Måske en overraskelse
Vi håber, at dig, der er socialdemokrat og gerne vil møde andre ligesindede, hanker op i familien og finder vej til
Dybdalsvej 9, søndag d. 1. maj. Det bliver en eftermiddag/aften med hygge og taler, der giver stof til refleksion.
Vel mødt.
Socialdemokraterne i Gjern
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SOCIALDEMOKRATERNE I GJERN
Partiforeningen er én af fire socialdemokratiske
vælgerforeninger i Silkeborg Kommune. Den har
sin oprindelse i kommunens østlige område, som
før kommunesammenlægningen i 2007 var Gjern
Kommune.

Bestyrelsen

Vi søger blandt andet at sikre, at også kommunens østlige yderområde deltager aktivt i debatten
om såvel byråd, Region Midtjylland samt Folketinget og, at vi via vore folkevalgte er repræsenterede, hvor beslutningerne træffes.

Kasserer:
Bent Nymand, Teglgårdsparken 42, Truust, 8882 Faarvang, M: 5052 5742, inbe@fiberpost.dk

Formand:
Sven Møller Jensen, Fussingbjerg 36, 8883 Gjern,
M: 6165 1616, svenmollerjensen@gmail.com

Sekretær:
Ivan Greve, Dybdalsvej 9, 8641 Sorring, M: 2614 1654,
ivan.greve@silkeborg.dk

Partiforeningen er bestemt ikke blandt de største,
men det udfordrer os til at være lidt mere aktive
og arbejde hårdt for at opfylde vor målsætning
som socialdemokrater, at vi får en socialdemokratisk borgmester i Silkeborg, en socialdemokratisk
regionsrådsformand i Region Midtjylland og en
socialdemokratisk statsminister på Christiansborg.

Næstformand:
Hans Merstrand, Sorringvej 72, Voel, 8600 Silkeborg,
M: 2468 8076, hmer@dsb.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Knud Erik Jensen, Ahornvej 9, 8882 Faarvang,
M: 4074 4570, kejensen@adslhome.dk

Referat af bestyrelsesmødet d. 23. februar 2016
Sted: Dybdalsvej 9, 8641 Sorring.

Svend Kristensen, Tingbakken 136, 8883 Gjern,
T: 8687 5545, svend-kristensen@mail.dk

1. Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig.
Sven Møller Jensen ny formand
Hans Merstrand næstformand
Bent Nymand kasserer
Ivan Greve sekretær
Menige medlemmer blev:
Else Marie Lindblom,
Knud Erik Jensen,
Svend Kristensen.
Suppleant til bestyrelsen blev:
Jette Hansen.

Else Marie Lindblom, Grauballe Gudenåvej 16 st., 8600
Silkeborg, M: 2067 7190, elsemarie.lindblom@gmail.
com
Suppleant:
Jette Hansen, Klintrupvej 9, 8641 Sorring,
M: 2011 8514, jette@sorring.dk
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ER BYRÅDSPOLITIK NOGET FOR DIG?
Er du interesseret i for eksempel:
- kultur og idræt
- fritidsaktiviteter
- folkeskolen
- god pleje af ældre
- pasning af børn
- job og beskæftigelse
- kollektiv trafik
- planer for byernes udvikling
- mennesker med særlige behov

Datoerne er:
- tirsdag d. 10. maj kl. 17 – 19 i byrådssalen på
Silkeborg Rådhus.
- onsdag d. 25. maj kl. 19 – 21 på Silkeborg Rådhus.
- mandag d. 22. august kl. 17 - 19 i partilokalerne,
Skolegade 63.

... så er byrådspolitik noget for dig.

Hvis du er interesseret, så kan du kontakte
Poul Erik Skov Heunecke (Tlf. 511868344 eller mail til
pe@heunecke.dk)
Søren Kristensen (Tlf. 61265729 eller mail til soerenk@
silkeborg.dk).
Meld dig venligst til senest den 1. maj 2016.

Du er velkommen alle tre datoer, men det kan bestemt
også lade sig gøre at være med til færre møder. Der
udsendes program til deltagerne senere.

Og måske kunne det være interessant at stille op
til byrådsvalget i november 2017.
Vi starter med tre fyraftensmøder, hvor forskellige nuværende byrådsmedlemmer vil være med.

I 2004 deltog jeg i en studiekreds, som havde til formål at få nye kandidater på banen
til byrådsvalget 2005. Studiekredsen gav mig svar på en masse spørgsmål, og jeg var
derfor heller ikke i tvivl: Nu skulle byrådspolitik prøves af. Og jeg har ikke fortrudt
det på noget tidspunkt – tværtimod.
			
			
			

Søren Kristensen
Gruppeformand for byrådsgruppen
Borgmesterkandidat til byrådsvalget i 2017
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LO SILKEBORG-FAVRSKOV HOLDER 1. MAJ PÅ SILKEBORG
MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, SILKEBORG
Søndag den 1. maj 13.00-16.00
Der vil være faglige og politiske taler og lækker musik
leveret af Road to Cairo.

GRUNDLOVSDAG I BORGMESTERHAVEN 5. JUNI KL. 12-14
Kom til socialdemokraternes Grundlovsdagsarrangement i Borgmesterhaven på Åhavevej ved vandrehjemmet.
Traditionen tro vil der være taler og musik samt mulighed for at købe en øl og en sodavand.
Så pak madkurven og tag skovturstæppet under armen. Så holder vi en hyggelig Grundlovsdag i fællesskab på
græsset ved åen på Åhavevej.
Tag familien og naboerne med til en hyggelig eftermiddag ved åen.
Vel mødt!
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DET GODE HVERDAGSLIV
digt at søge en plejebolig. Men de fleste ønsker fortsat at
leve deres liv på egne betingelser.
Det handler om, at man stadig er herre over sit eget liv.

Ældre- og handicapudvalget har iværksat en
proces frem mod en revideret plejeboligplan på
ældreområdet med udgangspunkt i ”det gode
hverdagsliv”.
Det er et godt sted at begynde, selv om det jo også
handler om plejestandard, personalepolitik, kapacitet og placering af plejecentre med videre.

Den omsorg og pleje, man har brug for hjælp til, må
derfor ydes med respekt for den enkeltes ønsker og
behov.
Plejepersonalet må være fleksibelt og have tid til at lytte
efter, hvad beboerne giver udtryk for. Ligesom man
må respektere, at beboerne kan have et privatliv i deres
egen bolig og ikke altid ønsker at deltage i fælles aktiviteter og være sammen med andre beboere.

Et liv på egne præmisser
Det gode hverdagsliv handler vel om at tage udgangspunkt i de ældres egne ønsker og muligheder for at fortsætte det liv, som de har haft før, de
kom på plejehjem.

Samværet med andre
Til et godt hverdagsliv hører selvfølgelig også at leve
sammen med andre. Derfor er det vigtigt, at personalet
hjælper til med at sammensætte spisegrupper og akti-

Der er sket nogle indskrænkninger i deres muligheder på grund af sygdom og handicap, måske
ensomhed og demens, som har gjort det nødven-
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beboere med forskellige fysiske og psykiske handicap er
det vigtigt, at man prøver at visitere nye beboere sådan,
at der også bliver plads til nogle, som kan lyse op og
snakke med og måske give en hånd med til hjælp for
de andre. Det kræver, at der stadig er kapacitet nok til
at visitere nogle ældre, som gerne vil have en plejebolig, fordi de er blevet alene eller på anden måde føler et
behov for at komme på plejehjem.

vitetsgrupper sådan, at der bliver mulighed for et
positivt samspil med andre beboere.
Men det er også vigtigt, at man så vidt muligt kan
bevare kontakten til pårørende og tidligere naboer og venner og indbyder dem til at komme på
besøg og deltage i fødselsdage og fælles arrangementer på plejehjemmet. Og opfordrer besøgende
til fortsat at hjælpe med omsorg og ledsagelse til
læge og lignende, som man har gjort tidligere.

Det kan også medvirke til at forbedre det indtryk, som
udenforstående har af livet på et plejehjem. Det kan
være et godt og rart sted at leve sine sidste år, når der
også er nogle beboere, der er med til at skabe liv og snak
imellem de andre.
For selv på et plejehjem kan man føle sig ensom, hvis
snakken er forstummet og især den gode snak om, hvad
der har givet dagene indhold og mening – og om den
enkeltes livserfaringer.

Det åbne plejecenter, hvor pårørende og omkringboende pensionister kan komme og spise og
deltage i aktiviteter sammen med beboerne, giver
et frisk pust udefra, ligesom det kan medvirke til
at stimulere snakken om, hvad der sker ude omkring og livet i gamle dage.
Det er klart, at der er særlige udfordringer jo flere
demente, der er blandt beboerne på et plejecenter.
Og nogle demente vil have det bedst på beskyttede afdelinger med særlige aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Toftevangs Venner
Niels Uldall-Jessen
Them

Nogle der kan lyse op og snakke
Men på plejecentre med en blandet gruppe af

VIL DU HAVE DE SOCIALDEMOKRATISKE NYHEDER
FØR DE ANDRE?
Så er det vigtigt, at jeg har en e-mailadresse på dig, som virker. Jeg har gennem årene
indsamlet e-mailadresser fra vores medlemmer, så jeg jævnligt kan sende nyheder fra mit
arbejde på Christiansborg og hjemme i Silkeborg Kommune. Hvis du ikke har modtaget nyheder fra mig i længere tid, så bør du sende en e-mail til mig på min e-mailadresse
thomas.jensen@ft.dk med titlen ’Nyhedsbrev’ i emnefeltet. Så vil du fremover modtage
nyhedsbreve fra mig med politisk indhold og socialdemokratiske aktiviteter i Silkeborg
Kommune. På forhånd tak.

Socialdemokratiske hilsner
Thomas Jensen,
Folketingsmedlem
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DENGANG TØJET OGSÅ BLEV STRØGET
OG REPARERET

Af Ingrid Thorsted

Jeg er blevet bedt om at skrive om ”Ældreområdet
i Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt”.
Det gør jeg gerne, men for at I kan forstå, hvor
meget servicen på ældreområdet er forringet gennem årene, går jeg først tilbage i tiden.
Fra 1972 – 1978 var jeg hjemmehjælper. Derefter
blev jeg formand for Husligt Arbejder Forbund,
og nu er jeg medlem af Ældrerådet i Silkeborg
Kommune.
Dengang i 1970 og 1980 blev de ældre passet. Der
blev gjort rent, vasket tøj og pudset vinduer, købt
ind, ja tøjet blev da også strøget og repareret. Vi
kunne også få lov til at køre den ældre ind at købe
nyt tøj.
I de år, jeg var hjemmehjælper, havde jeg kun
tre klienter om ugen. Det ene sted mødte jeg om
morgenen og kørte derfra, så jeg kunne være ved
det næste sted kl. 12.00. I dag kan sosu-hjælperne
næsten ikke tro, det er sandt, når de hører det
med den fart, de har på i dag.
Ikke tid til at vaske tøj
Først i 1990 kom den sosu-uddannelse, vi kender
i dag. Selve uddannelsen af sosu-eleverne er blevet
meget bedre end dengang, så man skulle tro, at
plejen af de ældre også var blevet bedre. Det er
desværre ikke tilfældet, og det er ikke hjælpernes
skyld.

Mange af hjælperne bliver stressede, for de kan ikke
nå det, de gerne vil, for der er ikke tid til at flytte stole
m.m., så der kan blive støvsuget ordentligt.
For et par år siden bevilligede den daværende regering
flere penge til kommunerne. Disse penge var øremærket til ældreområdet og måtte ikke bruges andre steder.

Gennem årene er der sket store besparelser. Nogle
år blev der kun gjort rent ¾ time hver tredje uge,
og meget sjældent blev der visiteret tid til at vaske
tøj. Vinduespudsning eksisterer ikke. Det må man
købe vinduespudser til.

Silkeborg Kommune fik godt 14 millioner kroner af
denne pulje, og der kom mange gode forslag om, hvor-
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Vi har i de senere år fået lukket Frydenslund, Kejlstruplund og Marielund, og der er måske flere under opsejling. Man glemmer nærhedsprincippet.
Mange er blevet flyttet væk fra deres hjemegn. De får
ikke mange besøg, da gamle naboer og venner har fået
længere, så de ikke lige kan smutte forbi.
Jeg håber, de forskellige politikere kommer til fornuft
og ser, at de besparelser, der er sket, ikke kan fortsætte.

dan penge kunne bruges. Ældrerådet havde det
hele til høring. De fleste forslag kunne rådet stå
inde for. Blandt andet blev der bevilget rengøring
hver anden uge i stedet for hver tredje.
Der blev også lavet aktiviteter på plejehjemmene.
Der blev ansat nogle aktivitetsmedarbejdere, og
da næsten alle kommuner har mange ensomme,
forsøgte Silkeborg Kommune også at gøre noget
på dette område.
Desværre kom der ikke meget ud af det, da man
jo ikke kunne pålægge den enkelte noget, de ikke
ville. Rosengårdcentret fik lukket op i Cafeen
om søndagen. Der var da også god søgning, men
åbenbart ikke nok til, at politikerne syntes, det
skulle vare ved.

Det er især vore egne partifæller, jeg gerne ser markere
sig med SOCIALDEMOKRATISKE holdninger. Det
kan ses i referaterne, og det er jo ikke ene borgerlige,
der sidder i de forskellige udvalg.
Nu må jeg hellere slutte, så der er plads til andre, men
er der noget, du vil vide om Ældrerådet så ring til mig
på 86 84 62 27.

Nærhedsprincippet er glemt
Der mangler 280.000 kroner for, at det kan betale
sig at vedblive med at holde åbent om søndagen.
Jeg ved godt, at ”ældremilliarden” er faldet væk i
den daværende periode, men kommunen får da
stadigvæk ekstra penge til området.
Desværre er de ikke øremærket, så de kan godt
bruges andre steder. Man skal jo huske på, at
ved at lukke Rosengårdcentret skaber man flere
ensomme. Så find da de penge.

Jeg vil lige slutte med et vers fra et hjemmehjælperkursus fra november 1986.
Hun møder på sit job og siger godmorgen med et smil,
Hvis der skal hjælpes ud af sengen, træder hun jo til,
Hun reder sengen, gør rent, og der skal vaskes op,
Jo, der er meget, men det er trods alt et herligt job,
Når så tiden, den er gået, er der gjort godt i stand.
For der er meget mere, en hjemmehjælper kan.

1. MAJ I KJELLERUP

Socialdemokraterne i Kjellerup afholder 1. maj møde med start kl. 7 hos 3F Agertoften 9.
Venlig hilsen Gert Nielsen, formand.
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NY BESTYRELSE FOR SOCIALDEMOKRATISK KREDS- OG PARTIFORENING
På generalforsamlingen den 8. februar fik vi en ny
bestyrelse valgt ind.

2. maj vil vi også indbyde til cafémøde om den pressede økonomi på flere velfærdsområder, som Silkeborg
Kommune kan se frem til, når vi skal sende det såkaldte
”omprioriteringsbidrag” til Finansministeriet i København.
Og så indbyder vi igen i år til Grundlovsdagsarrangement i Borgmesterhaven på Åhavevej søndag den 5.
juni. Nærmere information vil komme ud i et nyhedsbrev senere.

Der var ni nyvalgte og to, der ikke var på valg i
denne omgang.
Der blev afholdt konstituerende møde i den nye
bestyrelse mandag d. 7. marts, hvor de første linjer til årets arrangementer og aktiviteter blev lagt.

Og sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 21.
august, hvor vi igen indbyder til sommerstævne i Gudenåhuset i Svostrup.

I den næste tid drejer det sig om søndag morgen
den 1. maj i partiets lokaler på Skolegade, hvor
vi mødes til morgenkaffe og politiske taler. Vi vil
også være på plads til LO’s 1. maj-arrangement i
Museumshaven.

Venlig hilsen Kasper Haagen Jensen, formand

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SILKEBORG
PARTI- OG KREDSFORENING SYD
Mandag den 8. februar i Lunden 2016.
18.00-19.00:

3. Beretning ved formand Henrik Fjeldgaard: Berørte
flere begivenheder fra det foregående år i foreningen:
Folketingsvalg, EU-afstemning, Skolegades fremtid –
foreningen Vigens arbejde.
Henrik F. takkede af som formand. Herefter havde følgende medlemmer kommentarer til Henrik F´s beretning: Næstformand Søren Riis Malling, Viggo Thinggaard, Leif Andersen, Ingrid Thorsted, John Johnsen.

Traditionen tro blev der serveret gule ærter med
flæsk til de fremmødte.
Kl. 19.00: Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent:
Svend Aage Enevoldsen blev valgt som dirigent.
Dagsorden godkendt af generalforsamlingen.

Formandens beretning godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

2. Udnævnelse af æresmedlemmer: Der var ingen
nye æresmedlemmer.

4. Økonomi:
Kasserer John Felbert fremlagde foreningens økonomi
og regnskabet for 2015, der i øvrigt rettidigt var revi-
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På samme tid vedtog generalforsamlingen, at alderen
for nedsat kontingent er ændret til 65 år. Antal medlemmer i foreningen: 400.

deret og godkendt af Poul Sørensen og Jørgen
Thyde.
Regnskab 2015:

5. Indkomne forslag: Der var et indkommet et forslag
angående forslag om nedsættelse af valgudvalg til de
kommende folketingsvalgkampe. Forslaget blev motiveret af Kasper Haagen Jensen. Forslaget blev herefter
vedtaget af generalforsamlingen.

Indtægter: Kontingenter: 74.096,00 kr., partiskatvalg: 12.780,00 kr., kampfond: 675,00 kr.
kredstilskud: 10.000,00 kr., udbytte, renter:
5.222,93 kr.,
Indtægter i alt: 102.773,93 kr.

6. Valg – bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende personer genopstillede ikke til bestyrelsen ved
generalforsamlingen: Henrik Fjeldgaard, John Felbert,
Kim Nielsen Barslund, Lene Cecilie Skov Mogensen,
Jonas Sivertsen, Mads Hjortnæs, Søren Kristensen,
Henrik Louring og Sigurd Noesgaard.

Udgifter: Kontingenter: 960,00 kr., arrangementer/møder: 21.213,63 kr., valgudgifter: 98.295,00
kr., kongres: 8.958,00 kr., gebyrer: 643, 80 kr.,
administration: 4.297,25 kr.
Udgifter i alt: 134.367,68 kr.

Bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen
2016:
Formand: Kasper Haagen Jensen (for 2 år),
kasserer: Johan Bitch (for 1 år),
næstformand: Søren Riis Malling (for 2 år).

Årets resultat: - 31.593,75 kr.
John Felbert fremlagde også forslag om at følge de
kontingentsatser der er blevet anbefalet af partikontoret.
Generalforsamlingen vedtog dette forslag, således
at de nye kontingentsatser nu er: 466 kr. årligt for
almindelig kontingent, 213 kr. årligt for nedsat
kontingent.

Alm. Bestyrelsesmedlemmer: Anni Brix (for 1 år),
Eva Damm Jensen (for 1 år)
Hugo Nielsen (for 1 år),
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Mikkel Højlund Jensen (for 1 år),
Kristian Stride (for 2 år)
Viggo Thinggård (for 2 år),
Henrik Smedegaard (for 2 år),
Claus Jørgensen (for 2 år).

6.d: Valg af to revisorsuppleanter: - Erik Alman og
Anette Lykke valgt.
6.e: Valg af to fanebærere – for et år: - Sigurd Noesgaard valgt.
Bestyrelsen fik mandat til at udpege den sidste fanebærer.

Suppleanter: Lise Anthonsen (for 1 år),
Niels Kaas (for 1 år).

6.f. Valg af folketingskandidat: Thomas Jensen blev
genvalgt som foreningens kandidat.

6.a. Kongresdelegerede: - Bestyrelsen anmodede
generalforsamlingen om mandat til at udpege
delegerede til kongressen.
Bestyrelsens anmodning blev godkendt og vedtaget af generalforsamling.

7. Kort oplæg og spørgsmål til panelet: Byrådspolitiker
Rune Kristensen, regionsrådspolitiker Henrik Fjeldgaard og folketingsmedlem Thomas Jensen.
8. Eventuelt: Ivan Greve med kort indlæg om Hanne
Bæk Olsens tidligere virke i byrådspolitik.

6.b: Delegerede til regionsrepræsentantsskabsmødet: - Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen
om mandat til at udpege delegerede til regionsrepræsentantsskabsmødet.
Bestyrelsens anmodning blev godkendt og vedtaget af generalforsamling.

Henrik F. uddelte gave til Hanne Bæk Olsen for hendes
indsats for partiet.
Henrik F. uddelte vin som tak for madlavning til Karen,
Lissy, Grete og Ingrid.

6.c: Valg af revisor for 2 år: - Poul Sørensen blev
valgt.

Generalforsamling slut kl. 22.10.
Referat skrevet af Søren Riis Malling.

JEG SKULLE BLIVE EN VOKSEN MAND, FØR JEG FIK ØJE PÅ,
HVOR VIGTIGT DET ER AT VÆRE MEDLEM AF ET PARTI
Af Kasper Haagen Jensen
Den 8. februar fik jeg en ny opgave for socialdemokraterne i Silkeborg.
I det seneste år havde jeg med stor fornøjelse været menigt medlem i bestyrelsen. Valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 2015.

litikere og nogle stærke og gode mennesker. Her bliver
jeg nødt til at nævne Henrik Fjeldgaard, Thomas Jensen
og Søren Kristensen, som tre stærke og dygtige politikere, der lyttende og interesserede diskuterer politik med
bestyrelse og medlemmer.

Det havde været et spændende bestyrelsesår med
folketingsvalgkamp, mange politiske diskussioner
og debatter og ikke mindst et nyt fællesskab at
træde ind i. Et fællesskab med nogle dygtige po-

Jeg kunne herefter i flæng nævne alle de dygtige folk,
der har arbejdet hårdt og utrætteligt for partiet i og
udenfor bestyrelse. Men ingen nævnt og derfor ingen
glemt. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
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med bestyrelse, folkevalgte og medlemmer i det
seneste år.
Men den 8. februar fik jeg en ny opgave.
Der blev jeg valgt som formand for Silkeborg
Socialdemokratiske Parti- og Kredsforening af
generalforsamlingen.
I min tiltrædelsestale var det vigtigt for mig at
lægge vægt på, hvor vigtigt de næste år bliver i
forhold til medlemsinddragelse i partiets dagligdag. Det er nemlig i det fællesskab, vi skaber
i vores lokale partis ”hverdag”, at grundlaget for
et stærkt parti ligger. Det er i vores fællesskab, at
muligheden for at skabe en stærk organisation
frem imod det meget vigtige kommunal- og regionsvalg i november 2017 ligger.
Hvordan vi sikrer dette, er noget, vi lige nu arbejder med i den nyvalgte bestyrelse. Vi har en
arbejdslørdag først i april, hvor vi vil lægge nogle
linjer for bestyrelsens arbejde i de kommende år.
år har jeg arbejdet med skoleledelse. Først i Hedensted
Kommune som afdelingsleder og de seneste fire år som
viceinspektør på Dybkærskolen her i Silkeborg.

På generalforsamlingen talte vi meget om politik
og om hvilke tanker, vi har for vores lokale partiforening og hvilke visioner, vi har for vores partis
fremtid her i Silkeborg. Det var da også her, mit
fokus var, da jeg motiverede mit formandskandidatur. Hvilket fik en kvik tilhører i salen til at sige:
”Fortæl lidt mere om dig selv”.

Jeg har været medlem af partiet siden foråret 2009, hvor
jeg en dag sad og grundede over, hvorfor jeg egentligt
ikke var medlem. Jeg blev jo ved og ved med at sætte
mit kryds ved liste A, når der var valg, så mon ikke, det
var her, jeg hørte til? Nogle ved tidligt i livet, hvor de
hører til partipolitisk. Jeg skulle blive en voksen mand,
før jeg fik øje på, hvor vigtigt det er at være medlem af
et parti. Min partierfaring var fra min fars medlemskab
af DKP i min barndom, og den troskab og blinde loyalitet jeg så her, var ikke min kop te.

Nu var tiden knap – der var mange på talerækken, og derfor blev det lidt kort. Men det er måske
meget fint at præsentere sig selv, så I ved, hvad
det er for én, I har valgt til formand.
Jeg er født og opvokset i Silkeborg og har boet
her hele mit liv. Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg Lærerseminarium, hvor jeg oplevede, hvor
vigtig dannelse og fællesskab er for mennesker.
Derefter lærer på Århusbakkens Skole, der blev til
Langsøskolen, igennem otte år. Og de seneste syv

Det er dejligt at være i et parti, hvor der er langt mellem
fløjene og højt til loftet. Der er plads i socialdemokratiet. Som der står i vores sang ”Danmark for folket” –
”Plads for dem alle, plads for alle, der vil …”.
Det fællesskab vil jeg gerne være en del af.
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SØREN KRISTENSENS TALE TIL FÆLLESLEDELSENS GENERALFORSAMLING
Vi har ikke en hær af kommunikationsmedarbejdere,
som filtrerer vores politik eller budskaber. Vi er engagerede mennesker, som er medlemmer af et politisk parti,
fordi vi mener det alvorligt, og vi ikke kun er med, når
de nemme politiske beslutninger skal tages.

Det er med en pæn portion ydmyghed, at jeg står
her i dag.
Ydmyg over at have fået muligheden for at bliver
mit partis borgmesterkandidat.
Ydmyg over for opgaven: At Silkeborg Kommune
igen skal have en socialdemokratisk borgmester.
Og ydmyg overfor den tillid, som rigtigt mange
i vores parti har tilkendegivet, siden Hanne Bæk
bekendtgjorde, at hun udtrådte af byrådet og
dermed ikke ville være at finde som borgmesterkandidat i 2017.

Målet er helt klart. Vi skal som socialdemokrater igen
besætte borgmesterposten efter denne byrådsperiode,
og det er mig, der skal sidde i borgmesterstolen.
Jeg har været med i byrådspolitik i ti år, og jeg har i en
længere årrække været tæt på Hanne blandt andet gennem arbejdet i økonomiudvalget.
Jeg kender det politiske liv i byrådssammenhæng, jeg
kender det politiske maskinrum, og så har jeg haft de
seneste seks måneder som gruppeformand for byrådsgruppen til at prøve kræfter med den position.

Og jeg vil gerne rette en speciel tak til alle her i
aften. Til mine kolleger i byrådsgruppen for jeres
opbakning samt til Fællesledelsen og specielt Fællesledelsens formand Poul Erik Heunecke.
Og hvem er vi så i vores parti og tilstede her i aften? Vi er engagerede partimedlemmer og politikere med rødder hele vejen rundt i Danmarks 10.
største kommune.

Om jeg er et generationsskifte, vil jeg lade andre om
at bedømme. Og det er for så vidt også fuldstændig
ligegyldigt. Det handler om socialdemokratisk politik,
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visioner, ansvar og ikke mindst debat både ude og
inde.
I dag står den på valg af borgmesterkandidat.
Fra i morgen skal den så have et tryk mere. Jeg
håber, at alle vil gå herfra og overveje at stille op
på listen - eller måske opfordre andre i partiet til
at gøre det.

Derfor skal vi bygge videre på det arbejdsredskab, som
Fællesledelsen har drøftet hen over efteråret: ”Vejen til
en socialdemokratisk Silkeborg Kommune”.
Det er et dynamisk arbejdsredsskab, og vi skal aktivere
alle gode kræfter, som vil bidrage på den ene eller anden facon.

Min ambition er flere kandidater på listen end ved
valget i 2013. Og ambitionen er også en liste med
engagerede socialdemokrater, hvor fundamentet
er på plads.
Tryghed, tillid og ligeværdighed
Et fundament, der hviler på, at den danske samfundsmodel består og udvikles, så de kommende
generationer om 30-40-50 år kan opleve mindst
den samme grad af tryghed, tillid og ligeværdighed som kendetegner vores velfærdsmodel.
Allerede nu har flere nye kandidater vist interesse
for at blive en del af holdet. Det er meget positivt,
og I er mere end velkomne.

Og så skal vi i gang med at formulere politiske pejlemærker og kant i forhold til den borgerlige fløj i byrådet.
Den drøftelse i både organisation, blandt nye kandidater og nuværende byrådsmedlemmer vil jeg se meget
positivt frem til.
Konstitueringen i denne periode bærer præg af en aftale
på valgnatten mellem Venstre, Konservative og DF.
Derfor er både borgmesterpost og 1. viceborgmesterpost på borgelige hænder samt en overvægt af udvalgsformandsposterne også til borgerlig side.
Man kan så måske ikke just sige, at det har givet ro på
bagsmækken.
Jeg vil lægge op til, at borgmesterposten naturligt nok
skal besættes af den blok, som kan mønstre et flertal.
Men hvis vi skal sikre et samarbejdende byråd til gavn
for Silkeborg Kommune, så skal konstitueringen være
bredere på det reelle plan, end det vi har kendt til i
denne periode.

Vi kan noget forskelligt og mangfoldigheden er
stor og bred i et parti af vores størrelse. Og der
skal være plads til både store og små bidrag i den
kommende valgkamp.
Vi kommer til at bruge økonomiske midler på
valgkampen. Men det er den fælles indsats, som vi
mange gange og senest i valgkampen i forbindelse
med folketingsvalget, har vist, som er partiets
store styrke.

Det vil med givet stor sandsynlighed betyde, at S og V
besætter borgmester og 1. viceborgmesterpost. Signalet
heri er, at der skal konstitueres bredere henover midten
til gavn for Silkeborg Kommune som helhed.

Jeg har efterhånden deltaget aktivt i forbindelse
med mange valg - både som kandidat, i bestyrelsen, i telefonkampagner, på gader og veje med
foldere, i lygtepælene og i andre aktiviteter. Og det
er min fornemmelse, at rigtig mange medlemmer
gerne vil bidrage med engagement og arbejdsindsats - men helst ikke i for meget koordinerende
arbejde.
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Byrådsvalg vindes af stærke hold, som kan spille sammen, og som har samme retning og politiske mål.
Jeg vil stille mig i spidsen for det socialdemokratiske
hold, men jeg vil samtidig også invitere vores naturlige
samarbejdspartnere fra SF, Enhedslisten og De Radikale
til et samarbejde.
Vi skal vinde næste valg – sammen.

ET SOLIDT SUNDHEDSVÆSEN I STADIG
UDVIKLING
Af Henrik Fjeldgaard
behandlingsenheder, oprette sundhedshuse og jeg ved,
at den nuværende hospitalsstruktur i Region Midtjylland ikke kommer at ændre sig de næste 10 år. Det er
i al fald, hvad jeg hørte på et møde for ikke så lang tid
siden.
Når dertil kommer, at lægerne bliver stadig dygtigere til
at diagnosticere og behandle ud fra udstukne rammer
og ressourcer, ja så ser det ikke så ringe ud - nye sygehusbyggerier er i gang - med de udfordringer, som det
nu giver - og jeg er vidende om at visse borgerlige partier, som på længere sigt gerne ser regionerne afskaffet,
ja de er sådan set ikke interesseret i at overtage ansvaret
med opførelsen af de nye hospitaler, og da de sidste

Jeg sidder nu i Regionsrådet for Region Midtjylland på syvende år, det har været spændende.
Det er spændende og min lyst og interesse for det
arbejde, er bestemt ikke blevet mindre med årene.
Og hvor prognoserne for regionernes fremtid var
noget usikre for mindre end et års tid siden, ja så
tror jeg nu på, at regionernes fremtid er sikret en
pæn årrække.
Hvorfor så det? Jo, dels føler jeg, at varen er
leveret - ensbetydende med et solidt sundhedsvæsen i stadig udvikling. Man har evnet at samle
specialerne de rigtige steder, formået at bibeholde
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Viborg, som jeg er ærgerlig over. Men igen har vi oplevet vort hospital finde nye veje for at kompensere for
den kendsgerning med oprettelse af en smerteklinik, et
samarbejde med Silkeborg Kommune og hospitalet for
kronikere - og selvfølgelig med den nødvendige politiske opbakning.

først er færdigopført i år 2023-24, er der ikke noget, der tyder på forandringer foreløbig.
I januar måned sidste år kunne administrationen
i Region Midtjylland konstatere en ubalance på
driftsbudgettet.
Der skulle findes besparelser for 700 millioner
kroner over de kommende fire år. Der blev udarbejdet et sparekatalog til politiske drøftelser og
prioriteringer. Det var ikke det mest morsomme,
som jeg har været med til, og det var i den grad en
hård tid, hvor også følelser var på spil.
Det er ikke rart at være med til at se sundhedspersonale miste deres job på grund af besparelser og
effektiviseringer, men desværre nødvendigt for at
få butikken til at fungere med de bloktilskud, som
staten giver os.

Det lyder skrydende, men ikke desto mindre er det et
faktum: Region Midtjylland er den bedst fungerende
region af samtlige fem i Danmark. Vi har den største
patienttilfredshed, vore hospitaler ligger øverst i alle
kåringer om de bedste hospitaler, behandlingerne er i
top, og samarbejdet mellem forskningsmiljøet og vore
hospitaler er ganske enkelt unikt.
Det skal vi være glade for, og som socialdemokrat er jeg
stolt over, at det er os, som har stået ved roret i Region
Midtjylland siden oprettelsen af regionerne.
Udover at varetage mit job som politiker i regionen,
sidder jeg i en del bestyrelser og repræsentantskaber udpeget af regionen. Blandt andet sidder jeg i bestyrelsen for Amgros, regionernes lægemiddelsorganisation,
hvor vi indkøber sygehusmedicin for mange milliarder
kroner.
Det er et område, hvor vi hele tiden er udfordret - i
2007 blev det købt sygehusmedicin for fire milliarder
kroner. I år regner man med, at det tal når op på ni milliarder - stigende til 13-15 milliarder i 2020.

Danmarks bedste mindre hospital
Regionshospitalet Silkeborg blev for tredje år i
træk kåret som Danmarks bedste mindre hospital i konkurrence med 20 andre hospitaler med
samme status. Det er så flot gået. Ikke mindst
på baggrund af et dedikeret personale, som altid
finder nye veje, når det handler om at fastholde
hospitalets kompetencer og eksistensberettigelse.
Politisk er vi i den grad opmærksomme på det
faktum. Den lægebemandede ambulance, akutklinikken, den intensive afdeling og de medicinske senge var i spil i forbindelse med det nævnte
sparekatalog.

Giver det mening
I har sikkert læst og hørt om prioriteringer indenfor
dette område, og det ser ud til, at regionerne fra næste
år får etableret et såkaldt prioriteringsinstitut, hvor man
kigger kritisk på de stigende medicinudgifter.

De første to - ambulance og akutklinik - blev
politisk fejet af bordet med det samme. Jeg tillader
mig at tage en smule af æren for, at der ikke blev
rørt ved vores intensive afdeling, den blev faktisk
gjort bedre. Jeg har fået mine skæld ud over, at jeg
på et tidligt tidspunkt meldte ud, at den skulle det
ikke røres ved.

Jeg selv er blevet formand for et udvalg, der skal arbejde
med den problematik i resten af regionsperioden i det
midtjyske. Der er mange nye mediciner, som giver rigtig god mening i forbindelse med helbredelser. Det skal
vi holde fast i, og det gør vi.
Men der findes også områder, hvor vi er nødt til at
spørge os selv: Giver det mening? Har vi råd til det, og
hvornår skal vi standse op?

Til gengæld mistede vi en del medicinske senge til
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Den er svær. Det kan være et etisk dilemma, og
sådan kan jeg blive ved.

Meget var bedre i gamle dage, men ikke sundhedsvæsenet. I dag kan det meget mere end blot få årtier tilbage.
Det skal vi holde fast i, udbygge og udvikle - og jeg ser
gerne, at der også fremover er en lokalpolitisk indflydelse, hvor vi trods alt kan bevare det nære, som er værd at
værne om.

Jeg deltog i en konference i København i forrige uge, hvor prioritering af medicin var temaet.
Tyskland, England og Norge har sådanne prioriteringer, som vi hørte om.
Det var tankevækkende at høre, at prioriteringen
i de lande i sig selv var et værktøj til at få medicinalindustrien til at give rabatter helt op til 60
procent. Der skal som bekendt to personer til en
tango. Der skal også to parter til, for at der kan
etableres et egentlig købmandsskab. Det, tror jeg
på, kommer til at ske fremadrettet med et prioriteringsinstitut.

Henrik Fjeldgaard
Regionsrådsmedlem
Region Midtjylland

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN VIGEN
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt være bestyrelsen i hænde otte dage før
generalforsamlingen.

Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.00 i lokalerne i
Skolegade
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning.
Årsrapport til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Henrik Fjeldgaard

CAFÉMØDE
Mødet foregår kl. 17.00-19.00 i partilokalerne i Skolegade.

Vi afholder mandag d. 2. maj et cafemøde om Silkeborg Kommunes økonomi i en svær tid præget
af regeringens omprioriteringsbidrag.

Der vil som altid være en bid brød samt mulighed for at
købe øl og vand til fornuftige priser. Vel mødt.

Cafemødets oplægsholder vil være borgmesterkandidat Søren Kristensen. Han vil give medlemmerne et indblik i den økonomiske situation
i kommunen med fokus på de udfordringer og
muligheder, der tegner sig i horisonten.

Mvh
bestyrelsen
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HAR VI GLEMT HAL KOCH?

Af Rasmus Prehn og
Daniel Toft Jakobsen

Mange danskere med politikerlede vil formentlig finde
denne beskrivelse rammende på dansk politik anno
2016. Det skal vi tage seriøst. Der er brug for at skrue
ned for skuespillet og op for sagligheden, ærligheden og
evnen til at lytte til modparten. Også når der er kamera
på. Også i Folketingssalen.

Mest kendt er Hal Koch formentlig for udsagnet om, at demokrati ”ikke er et system, der skal
gennemføres men en livsform, der skal tilegnes”.
Demokrati handler ikke bare om at stemme hvert
fjerde år, hvorefter flertallet bestemmer over mindretallet. Demokrati handler om samtale, dialog,
gensidig forståelse og respekt.

Mere reel indflydelse
Den oprigtige debat, der bygger på reel lydhørhed og
respekt for modparten, skaber resultater, som aldrig vil
kunne nås, hvis flertallet bare tryner mindretallet – eller hvis konklusionen er skrevet på forhånd af nogle få
personer øverst i hierarkiet.

”Det udemokratiske er den ufrugtbare debat,
hvor ingen har øre og sind åbent for modpartens
argumenter. Hvis afgørelsen er truffet på forhånd,
og modpartens synspunkter aldrig bliver én et
problem, er forhandlingen virkelig blevet til tom
ordskvalder og ”parlamentarisk kævl””, skrev Hal
Koch.

Der er brug for et fornyet fokus på decentralisering. Jo
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mere reel indflydelse, der ligger tæt på borgerne i
f.eks. lokalråd, skolebestyrelser og byråd, des flere
borgere vil engagere sig politisk. Og folkeligt engagement er nu engang en forudsætning for den
politiske samtale, som ifølge Hal Koch definerer
demokratiet.

Pointen er ikke, at vi politikere skal nedtone vores ideologiske forskelligheder. Tværtimod! Megen politikerlede kunne formentlig mindskes, hvis vi fandt tilbage
til den egentlige betydning af et politisk kompromis:
Noget man indgår med andre for at finde fælles løsninger – og ikke noget, man indgår med sig selv for at
tækkes vælgerne.

Politik er ikke et spil. Det gælder ikke om ”at
smadre de andre”, som man ellers nogle gange
kan høre på Christiansborg inden en debat i Folketingssalen.
For Hal Koch var det en politisk dyd at bestræbe
sig på at forstå og respektere modparten og endog
kalkulere med, at modparten måske har ret.

Stærke idealer tak
I et demokrati deler man sig efter anskuelser. Man
flokkes ikke om gennemsnitsvælgeren. For der er brug
for idealerne. Stærke idealer, tak! Alle argumenter og
synsvinkler skal på bordet, hvis vi skal finde de bedste
løsninger.
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Men naturligvis handler demokrati ikke kun om
saglighed, ærlighed og en decentral, folkelig politisk samtale.
Det handler også om de grundlæggende frihedsrettigheder, som Hal Koch forsvarede på
uforbeholden vis med midler, som den dag i dag
– selvom tiden er en anden – stadig kan tjene til
inspiration i debatten om ekstremisme og udemokratiske kræfter.

det, og som magthaverne i et vist omfang også gjorde
det umiddelbart efter krigen.
Hvis vi ikke giver vores fjender de samme frihedsrettigheder, som vi selv ønsker, kan vi hverken kæmpe eller
vinde den kamp imod dem, som i virkeligheden er den
mest afgørende – nemlig den åndelige kamp om ideologi, holdninger og demokratisk sindelag.
Vi kan måske nok bekæmpe dem med forbud, terrorlovgivning og politi, men den afgørende kamp handler
– ifølge Hal Koch – om ånd: ”Ved sværdet kan man
finde ud af, hvem der er den stærkeste, men aldrig
hvem der har ret”.

Fjender med frihedsrettigheder
Hal Koch hadede nazismen. Men han forsvarede
nazisternes borgerlige rettigheder på det måske
sværeste tidspunkt i historien at gøre netop det.

Hal Koch repræsenterer for os en humanistisk, demokratisk strømning, som ikke står så stærkt i dansk
politik, som den har gjort. Der er brug for at genopdage
og genlæse Hal Koch.

Kampen imod den nazistiske ideologi skulle føres
med ordet – ikke med hverken sværdet, lovgivning eller andre magtmidler, som mange ønskede

Rasmus Prehn (S), MF
Peder Pårs Vej 10
9000 Ålborg

Daniel Toft Jakobsen (S), MF
Spættevej 11
8723 Løsning
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NAVNE OG ADRESSER
Formand for Funder/Kragelund Partiforening
Arnfred Andersen
Kragelundvænget 12
M: 3053 6173
ingaogarnfred@dukamail.dk

Partilokalerne
Skolegade 63a, Tlf.: 8681 2390
Folketingsmedlem: Sydkredsen
Thomas Jensen
thomas.jensen@ft.dk
www.thomasjensen.nu

Formand for Kjellerup Partiforening
Gert Nielsen
M: 2165 3063
Brogade 40, 8620 Kjellerup
gertyst@gmail.com

Regionsmedlem og
Henrik Fjeldgaard
Tlf.: 2962 8232
8600 Silkeborg
mail@fjeldgaard.dk

Formand for Gjern Partiforening
Sven Møller Jensen
Fussingbjerg 36
8883 Gjern
M: 6165 1616
svenmollerjensen@gmail.com

Gruppeformand Søren Kristensen
Tlf.: 6126 5729
soeren.kristensen@silkeborg.dk
Formand for Fællesledelsen
Poul Erik Skov Heunecke
M: 2012 8909
pe@heunecke.dk
Medlem af hovedbestyrelsen

Formand DSU Silkeborg
Andreas Hahne Jensen
M: 2533 5488
ahjhahne@gmail.com

Formand for Silkeborg Kreds og Partiforening
Kasper Haagen Jensen
M: 2252 1151
tavisola@gmail.com

Redaktionsgruppe A-dialog
Ulla Frederiksen
ullafrederiksen@privat.tele.dk
Karen Roed
Karen.roed@mail.dk
Niels Uldall -Jessen
nielsuj@mail.dk

Kredsansvarlig Sydkredsen
Søren Riis Malling
M: 3052 5972
sriismalling@hotmail.com

Besøg vores hjemmeside på www.holdasilkeborg.dk

Kredsformand: Nordkredsen
Jørgen M. Mikkelsen
Tlf.: 8688 6052
Rotterdamvej 2, 8620 Kjellerup
jmq@mail.tele.dk

Afsender: A-dialog, Skolegade 63a, 8600 Silkeborg
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Anker Jørgensen døde 20.marts, og vi mindes ham med dette billede fra 2007.
Karen Roed og Christian Nolsøe passede valglokalerne i Skolegade, da der kom uanmeldt besøg af vores gamle partiformand og statsminister. De bød ham på en kop kaffe og fik en dejlig
snak med ham.
Det var i efteråret 2007, hvor der var folketingsvalg 13. november. Og allerede 29. november
var Anker igen på besøg i Silkeborg, hvor han på Langsøhus fortalte om nogle af de store udfordringer, han havde mødt i sin lange og spændende karriere.
Tak for den tid vi har kendt dig. (Redaktionen).

