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BLIVER DANMARK 65 MILLIARDER RIGERE I 2025?
flygtninge i Nærområderne. Summa
summarum: Man har sparet 6,5 milliarder på støtten til Verdens fattigste
lande. Og det vil man sikkert fortsætte med de kommende år, altså 65
milliarder på 10 år. Eller 65 milliarder
fra Verdens fattige lande til et af Verdens rigeste. Det er er da ambitiøst!

Af Niels Uldall-Jensen,
Redaktionsgruppen
Venstre har fremlagt en Helhedsplan
for de næste 10 år, som hvis den gennemføres skulle gøre Danmark 65 milliarder rigere – og skabe 250.000 arbejdspladser. Det sidste har man dog
allerede måttet vedgå var lidt for ambitiøst. Det bliver alligevel kun til
31.000 nye arbejdspladser!

REDAKTIONSGRUPPEN:

Topskattelettelser?
Nu indgår der jo flere forskellige forslag i Helhedsplanen, såsom ophævelse af Topskatten for alle, der tjener
op til 1 million om året, hvis ikke Liberal Alliance får sit krav opfyldt om
fuldstændig ophævelse af Topskatten
for alle. Samt forslag om forhøjelse af
Pensionsalderen med 6 måneder og
delvis omlægning af Uddannelsesstøtten til lån. Så flere skal bidrage til
Danmarks vækst og rigdom, hvad det
så ellers betyder, at vi bliver 65 milliarder rigere?

Ulla Frederiksen: ullafrederiksen@privat.tele.dk
Sven Møller Jensen: svenmollerjensen@gmail.com
Niels Uldall-Jensen: nielsuj@mail.dk
Karen Roed: karenroed@mail.dk
Næste A-dialog nr. 1 2017:
Udkommer primo januar 2017
Deadline 15. december 2016
Forsiden: Kronprins og Folkefest i
forbindelse med åbning af Motorvejen
i september 2016.

Ulandsbistand og flygtninge
Man kan sikkert også stille regnestykket op på andre måder: Venstre har
allerede beskåret U-lands-hjælpen
med godt 3 milliarder og overført 4,5
milliarder til betaling for asylansøgere
i Danmark, selv om det allerede har
vist sig, at der kun skal bruges 2,5
milliarder på den konto, så man kan
føre 1 milliard tilbage til U-lands-midlerne, som skal bruges til hjælp for

Udgiver: Socialdemokraterne i Silkeborg kommune.
Redaktionen har hjemtaget layout
af A-dialog, håber på såvel positive
som kritiske kommentarer til ændringen, vi ved der er plads til forbedring.
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NY SKOLESTRUKTUR – OG ET NYT
ØKONOMISK GRUNDLAG.

oktober samlet kan give skolerne en
økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Af Søren Kristensen,
Borgmesterkandidat og
gruppeformand for den
Socialdemokratiske Byrådsgruppe.
Før sommerferien vedtog 29 ud af Byrådets 31 medlemmer rammerne for
en ny skolestruktur med start d. 1.
august 2017. Vi har været i frontlinjen
i forløbet, og resultatet er helt klart
godkendt med bl.a. oprettelse af otte
samarbejdende fællesskaber på tværs
af de eksisterende skoler.

Silkeborgs udfordring
Folkeskoleområdet ligger 3. lavest på
landsplan målt pr. elev. Det er simpelthen ikke godt nok i forhold til den
store opgave, som skolerne har fået
med folkeskolereformen og med en ny
skolestruktur lige om hjørnet.
Folkeskolen er sammen med ældre,
børn og sårbare mennesker socialdemokratiske kerneområder – og derfor
vil vi, at folkeskolerne i Silkeborg
Kommune skal være stærke læringsmiljøer. Og heri ligger helt klart også
flere kompetente lærere og pædagoger i klasserummene.

Flere penge til folkeskolerne
Tilbage stod så at tage de trange økonomiske vilkår på skolerne alvorligt.
Det står direkte i aftaleteksten at der
skal findes et nyt økonomisk niveau
for de enkelte folkeskolers økonomi.
Sammen med SF, Enhedslisten og Radikale har vi taget initiativ til at sætte
netop dette på dagsordenen i de kommende forhandlinger om budgettet for
2017 og frem.
Det er forventningen, at Byrådet ved
2.behandlingen af budgettet d. 10.

STORMØDE:
SOCIALDEMOKRATIETS
SILKEBORG KOMMUNE

For alle medlemmer af Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune:
Vær med til udformning af valgprogrammet til Byrådsvalget i 2017.
Partiforeningerne og Byrådsgruppen inviterer til en spændende debatdag, hvor netop
dine synspunkter og ideer får indflydelse frem mod Byrådsvalget.
Mere info på side 13.
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FORENINGEN SKAL ARBEJDE FOR

formand et velkomstbrev ud til det
nye medlem, med en kort beskrivelse
af Silkeborg Partiforening og en indbydelse til vores næste arrangementer. I
dette efterår har vi også ringet til alle
de nye medlemmer. Det kan godt
være rart, at have en man skal mødes
med, når man kommer til Café-møde
den første gang. Vi ringer til de nye
medlemmer, men det kunne jo også
være jer som medlemmer, der tog naboen, vennen eller svogeren med til et
af vores arrangementer. To gange om
året inviterer vi også nye medlemmer
til et arrangement, hvor de kan møde
andre nye medlemmer og få stillet en
hel masse af de spørgsmål man kan
have som ny i partiet. Næste gang er
den 1. november i byrådssalen på
Rådhuset i Silkeborg.

AT FÅ FLERE MEDLEMMER

Af Kasper Haagen Jensen, Formand Silkeborg
partiforening
Hvordan gør vi så det? Ja vi har brug
for alle gode socialdemokraters hjælp,
for at det skal lykkes. Vi har brug for,
at alle vores medlemmer er lidt på udkig efter vores næste medlem. Det
kunne være naboen eller den gode
ven, som man godt ved stemmer på
os og som gerne diskuterer politik,
men som måske ikke har tænkt over,
at man som medlem af et politisk
parti også træder ind i et fællesskab,
hvor alle elsker at tale og udvikle politik. Hvor man kan støtte det man tror
på endnu mere, end i stemmeboksen.
Hvor man oplever, at man kan få indflydelse gennem baggrundsgrupper og
debatter og diskussioner med vores
politikere.

I kan hjælpe en god ven, nabo, kollega, familiemedlem med at melde sig
ind på følgende adresse:
http://www.socialdemokraterne.dk/da/vaermed/

Hvis vi er mange er vi stærke. Mange
stærke medlemmer vinder valg. Vinder indflydelse og sikrer at den socialdemokratiske idé om solidaritet og
fællesskab er at finde i alle dele af vores kommune, region og land.

Lige nu er der mulighed for at blive
medlem som intromedlem. Det betyder, at det ikke koster noget at være
medlem. Man beslutter sig til februar
(eller gerne før) om man vil være betalende fuldgyldigt medlem. Og vi er
lige gode venner, hvis man beslutter,
at det ikke er noget for én selv. Så siger vi tak for besøget og forhåbentligt
på gensyn en anden gang.
I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at få taget godt imod vores nye medlemmer. Kort tid efter
man har meldt sig ind, sender jeg som
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HVEM OG HVAD ER VENLIGBOERNE?
Af Dorthe Schou Jensen
Venlig bo Silkeborg

Fænomenet Venligboerne startede tilbage i august 2014 i Hjørring. 500
asylansøgere flyttede til byen, hvoraf
mange kom fra Syrien. I byen fornemmedes det at folk var utrygge og nærmest bange for asylansøgerne. At
mange havde en forestilling om at de
måske var kriminelle eller voldelige.
Der var historier i både aviser og på tv
om borgere og om politikere som helst
ville være fri for at tage imod.
En Facebookgruppe blev dannet af en
vendelbo, som tænkte;” tænk at blive
mødt med den holdning. Det må være
ubehageligt”. Og i løbet af kort tid
breder fænomenet sig til resten af
Danmark. Så ledes er vi i dag 150.000
på landsplan, i Silkeborg er vi ca.
2.500.

I opslaget efterlyses alt; tøj og ting til
mor og barn.
Fantastisk og rørende
Jeg kunne have valgt at være ligeglad
da det ikke umiddelbart havde noget
med mig at gøre. Den opgave tager
kommunen sig af eller…
Men det har noget med mig at gøre,
jeg bliver berørt af det. Tænk sig at
sidde ganske alene med sin lille datter, langt væk hjemmefra og være
henvist til en tom lejlighed.
Vi får lavet et opslag på Facebook på
konkrete ting som er basis ting for at
kunne leve. Interessen er enorm og i
løbet af 2 dage har vi indsamlet alt
hvad der står på listen. Vi fylder en
trailer og kører til familien og det viser
sig at blive en fantastisk og meget rørende oplevelse for min familie og jeg.

Hvad er en Venlig bo?
Venligboerne er en frivillig folkebevægelse. Vi tror på at man blot ved venlighed og ved at løfte i flok, kan åbne
hjerter og flytte bjerge.
Mit første møde med Venligboerne
sker i august 2014. Et opslag fra kommunens integrationsafdeling på Facebook beskriver en kvinde fra Eritrea
og hendes datter på 10 dage som er
blevet placeret i en lejlighed. Problemet er at det ikke har været muligt at
indrette lejligheden, inden kvinden er
flyttet ind.

Vi bliver mødt med stor taknemmelighed. Vi bliver budt velkommen og får
serveret kaffe og frugt. Det er meget
overvældende at opleve den store
glæde for det vi kommer med.
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Denne oplevelse blev startskuddet til
mit frivillige arbejde som Venlig bo.
Jeg oplevede at vi i høj grad med venlighed kan nå rigtig langt.
Og når en frivillig opgave samtidig er
konkret, er der rigtig mange som
gerne vil hjælpe.
Berigende, også brug for dig
Venligboerne er for alle. Uafhængig og
uden partipolitiske tilhørsforhold.
Og konceptet er enkelt: at møde folk
med venlighed, være imødekommende og række hånden ud til dem
som har brug for hjælp – uanset hudfarve, religion, social status, køn, alder osv. Smil til hinanden og se hvad
der kommer ud af det. Jeg trådte et
lille skridt ud i denne verden, og det
har givet mig så mange berigende og
nærværende oplevelser.

FÆLLESLEDELSEN

Venligboerne i Silkeborg
Har du lyst til at være med i et fællesskab på tværs af kulturer og vil du
samtidig være med til at bryde barriere og fordomme ned, så meld dig på
banen på Facebook.

Nytårskur søndag den 8. januar
2017 i Jysk Musikteater.
Reserver allerede nu denne dato
Nærmere bliver annonceret.

Vi har ingen medlemskaber og alle arbejder frivilligt og samarbejdet foregår
via Facebook, hvor du kan kontakte os
eller om onsdagen kl. 14.30-18.00
møde os i Café Venlig i Hostrupsgade.
Her er skabt en hyggelig café af frivillige Venligboer. Et mødested for ALLE.

Ordinær generalforsamling den
20. februar 2017. Langsøhus
Fællesledelsen
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ER BYRÅDSPOLITIK NOGET FOR
DIG?
Af Søren Kristensen,
Borgmesterkandidat og
gruppeformand for den
Socialdemokratiske Byrådsgruppe.
Ja – det er det!
Sådan kan det kort gøres op efter den
mini-studiekreds, der har kørt de seneste måneder. Med 12 deltagere i
hele aldersspektret og fra hele kommunen fik studiekredsen et alsidigt
perspektiv på det kommende Byrådsvalg. Og alle gik fra møderne med positive forventninger om at være med
på holdet.
Studiekredsen var i høj grad en appetitvækker på det politiske arbejde i
vores kommune:
· Kan jeg arbejde med de områder,
jeg er interesseret i?
· Kan jeg få fri fra mit arbejde?
· Hvor meget tid skal man forvente
at bruge?
· Hvordan kører en valgkamp?
· Hvad kan jeg gøre i min valgkamp?
· Hvem hjælper og støtter mig?

Basheer er flygtning
Og så var det også helt hotte emner
på programmet, som bl.a. et besøg af
Basheer Alkaterji. Basheer er flygtning
fra Syrien, og han fortalt om sin flugt.
og ikke mindst om de udfordringer,
som flygtninge har: Job, sprog, netværk og så alle de mystiske indretninger, som man oplever, og som nyankommen flygtning har drønsvært ved
at forstå. Et simpelt eksempel var Akasse – hvad er det, og hvad er forskellen på det og på andre offentlige
instanser? Vores samfund er ret indviklet og ikke altid nemt at forstå, hvis
man har levet sit liv i et helt andet
land i en helt anden kultur.
Et stærkt socialdemokratisk hold
Der er nu ca. tre måneder til sidste
deadline for at melde sit kandidatur,
og det ser lovende ud med henblik på
at stille et stærkt socialdemokratisk
hold. Og der er stadig plads til alle andre interesserede – så tag endelig fat i
borgmesterkandidaten Søren Kristensen (soerenk@silkeborg.dk), formand
for Fællesledelsen Poul Erik Heunecke
(pe@heunecke.dk), eller formanden
for din lokale partiforening.

Alle sammen relevante spørgsmål og
perspektiver på det spændende liv
som Byrådspolitikere har – for vi bliver grebet af det, og har svært ved at
slippe det. Derfor stiller Byrådspolitikere også op igen og igen – det er
meget sjældent, at Byrådspolitikere i
Silkeborg stopper pga. manglende interesse.
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DYGTIGERE DANSKERE, ET RIGERE
OG MERE RETFÆRDIGT DANMARK

BYRÅDSKANDIDAT?
Har du lyst til at stille op på den
socialdemokratiske liste skal du
melde dig inden årets udgang,
men gerne så hurtigt som muligt.

Af Thomas Jensen, Erhvervsordfører og folketingsmedlem for Socialdemokraterne i Silkeborg
Kommune

De opstillede kandidater vil via en
urafstemning blandt medlemmer i
Silkeborg kommune blive prioriteret på den endelige liste til valget.

Vi skal til valg
Vi kender alle historien om ”ulven
kommer”. Det skal man ikke råbe igen
og igen, for så tror folk ikke på det,
når ulven endelig kommer. På politiker
sprog hedder det ”valget kommer”. I
skrivende stund tør jeg godt vove at
skrive, at vi skal til valg inden for det
næste halve år. Måske allerede her i
oktober eller november. Virkeligheden
på Christiansborg er, at de blå partier
er så uenige om politikken, at de ikke
kan blive enige.
Jeg ved godt at kommentatorerne,
som formidler mange oplysninger om
dansk politik til danskerne, påstår at
de blå partier nok vil finde sammen
om en politisk aftale om finansloven
og en 2025-plan. Men sandheden og
virkeligheden er, at de blå partier har
talt sig så meget fra hinanden og op i
hvert sit træ, at de ikke kan komme
ned igen uden af nogen af dem taber
ansigt. Og det vil de ikke. Så vil de
hellere tage et folketingsvalg.

Du kan henvende dig til din lokale
partiforening eller til vores borgmesterkandidat Søren Kristensen,
såfremt du har interesse i at vide
mere!
·
·
·
·

Du skal have fast bopæl i Silkeborg kommune
Du skal være medlem af socialdemokratiet
Du skal være 18 år på valgdagen
Fast bopæl i Danmark i mindst
3 år på valgdagen

Vi skal vinde valget
Når de blå partier er så venlige at give
vi socialdemokrater muligheden for at
placere Mette Fredriksen i statsministeriet og føre en mere solidarisk politik, så skal vi kæmpe for det ved at
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ologisk forslag, som skal sikre de rigeste endnu flere penge. Og Løkke er så
fræk, at han vil have de studerende
på SU og folk i 50 års alderen til at
betale gildet. Løkke vil have folk i 50
års alderen til at blive længere på arbejdsmarkedet og gå senere på pension. Det løser ingen af de problemer,
som Danmark står overfor i dag. Det
skaber snarere flere problemer med
nedslidning.
Hvad går vi til valg på?
Vi vil løse de udfordringer, som Danmark står overfor. Vi kommer i de
kommende år til at mangle faglært arbejdskraft. Når virksomhederne ikke
kan rekruttere de smede, som de har
brug for at levere de ordrer, som de
får i ordrebogen, så tjener de færre
penge. Og Danmark tjener samlet set
mindre og vi bliver ikke rigere i Danmark.
Vores løsning på dette samfundsproblem er, at gøre danskerne dygtigere
ved at opkvalificere ufaglærte til faglærte og dermed sikre, at folk med få
faglige kompetencer bliver løftet ind i
de faglærtes rækker og dermed er
løsningen dobbelt god: større jobsikkerhed til flere og virksomhederne kan
få flere ordrer gennem produktionsapparatet, tjene flere penge og gøre
Danmark rigere.
Og vi holder fast i at de der tjener
mest i Danmark fortsat skal bidrage
med en større andel i skat. Vi vil konkret opretholde topskatten på de 15
procent for de høje indkomster. Det
mener vi er ganske retfærdigt og bidrager til at finansiere vores fælles
velfærdssamfund.

lægge vores egen politik frem og
kæmpe for alle de stemmer vi kan
hive hjem til partiet i Silkeborg Kommune.
Hvad kommer valget til at handle
om?
Når valget udskrives, så kan vi fremlægge vores endelige valgoplæg. Men
jeg tør godt afsløre, at det kommer til
at tage udgangspunkt i at forme Danmark og danskernes fremtid på en anden måde end Venstre og Lars Løkke
gør. Løkkes valgoplæg er meget klar
borgerlig politik med topskattelettelser
til folk der tjener op til en mio. kr. om
året. Topskattelettelser er et rent ide-
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FOLKETINGSVALGKAMPEN

Fællesskabet skal styrkes
Når danskere står i stemmeboksen, så
er jeg overbevist om, at de godt kan
se, hvem der vil løse reelle samfundsudfordringer og holde fast i vores solidariske velfærdssamfund, hvor vi sørger for at flest mulig danskere får mulighed for at bidrage til fællesskabet
ved at have et arbejde. Og gør vi alle
det, så er der råd til at tage os godt af
de der ikke er i stand til at bidrage.
Ved sidste valg hed vores slogan, at vi
vil passe på det Danmark du kender.
Det er også dækkende for det vi
kæmper for denne gang. Der er noget
at kæmpe for og jeg håber, at mange
medlemmer har kræfter og lyst til at
give en hånd med i valgkampen, så
Løkke kan blive skiftet ud med Mette
Frederiksen. Go’ kamp!

Af Søren Riis Malling Silkeborg Sydkreds
Jørgen Mikkelsen, Silkeborg Nordkreds
Kommer det folketingsvalg?
Ingen kan vide det
endnu. Men en ting er
sikkert: Vi skal være
forberedte, hvis det kommer.
Målet i den forestående valgkamp er
at sikre flest mulige stemmer på Socialdemokratiet og ikke mindst personlige stemmer til Thomas Jensen.
Frem til valgudskrivelsen
Inden statsministeren trykker på den
berømte valgknap, så er der flere ting,
som du kan gøre med stor positiv effekt for partiet og Thomas.

VALGUDVALG
Socialdemokraterne i Silkeborg
kommune har nedsat det valgudvalg, der står med ansvaret for, at
vi på alle måder forbereder os
bedst muligt til Byrådsvalget i
2017.

Bak op på Facebook
Du kan hjælpe med at gøre Thomas
mere synlig på Facebook ved at ”synes godt om og ved at dele samt få
dine venner til at gøre det samme.
Fra valgudskrivelsen og frem
Vi mødes - dagen efter valgudskrivelsen kl. 19.00 i Skolegade 63. Her fortæller Thomas om det vi går til valg
på og folk kan tilmelde sig valgkampsaktiviteter.

Valgudvalget:
Søren Kristensen, Viggo Thinggaard, Karsten Dahl og Poul Erik
Skov Heunecke.
Kandidatudvalget består af formanden for Fællesledelsen samt de
enkelte foreningsformænd.

Plakater
Så snart der er trykket på valgknappen, så er der hård kamp – ikke bare
med de andre partier – men også med
andre socialdemokratiske kandidater
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fra Vestjyllands storkreds, om at få de
gode pladser til Thomas plakater i lygtepælene i Silkeborg Kommune.

Her kan du fx:
·
·

Husstandsomdeling af foldere
Thomas laver igen i år en folder der
fortæller, hvad han går til valg på,
hvem han er og hvordan man kan
komme i kontakt med ham. Vi har
igen i år lavet ruter, som passer til
overkommelige gåture rundt i dit nabolag. Og husk, at vi omdeler til alle
postkasser, fordi ’Reklamer nej tak’
ikke gælder politisk materiale, som jo
er folkeoplysning.

·

Sende en email.
Sende en besked til dine venner på facebook
Sende en sms.

Ringe rundt til dem du synes med opfordring til at stemme ligesom dig –
husk at have et godt argument for,
hvorfor du synes at man skal stemme,
som dig.
Med alle disse tiltag kan du hjælpe
med at sikre, at Socialdemokratiet og
Thomas får flest mulige stemmer her i
Silkeborg Kommune og dermed være
med til at sikre Mette i Statsministeriet og Thomas på Tinge.

Hent materiale på vores lokale
valgkontor
Når valget er udskrevet, så åbner vi
valgkontoret i Silkeborg Her vil du
kunne hente materiale, som du fx kan
omdele i foreninger, på arbejdspladsen, i klubben, i familien og hvor du
ellers kommer frem.

OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK

Facebook
Du kan valgkampen igennem hjælpe
med at gøre Thomas mere synlig på
Facebook jf. ovenfor.

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner
og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som
ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi
samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere
Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

De sidste dage inden valgdagen
Mange vælgere er i tvivl om, hvad de
skal stemme lige til det sidste. Helt op
til 40 procent af vælgerne kan stadig
være i tvivl få dage inden valget. Derfor kan man i de sidste dage op til
selve valgdagen sikre mange stemmer
på sit parti og lokale kandidat ved at
kontakte folk man kender om anbefale
dem at gøre som dig, nemlig at
stemme personligt på den lokale kandidat.

Læs mere om Offerrådgivningen
Bliv Offerrådgiver på
http://www.offerraadgivning.dk.
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“FORENINGEN VIGEN”

KONTAKTER, HVIS DU VIL GIVE

Lidt historie
Navnet ”Vigen” er tilknyttet DSU – Silkeborg. Oprindeligt var det navnet på
den feriehytte foreningen ejede ved
Thorsøs bred i Virklund. DSU – Silkeborg købte i 1926 en grund nær ved
Salten Langsø, for den fyrstelige sum
af 500 kr.
I 1943 blev denne grund byttet til en
erstatningsgrund til DSU ved en af Silkeborgsøerne, hvorpå der blev opført
en barak, som DSU kunne anvende
som feriehytte.
I 1951 stod hytten færdig på den godt
7.000 m2 store grund ved Thorsø.
Glæden ved den nye ferielejer blev
dog kort, den 30. juni 1956 gik træhytten til i en brand forsaget af nogle
gæsters uforsigtige omgang med en,
gasinstallation.
På trods af mange forsøg lykkedes det
ikke, at få opført en ny ferielejr. I
1979 besluttede man at udstykke
grunden til to parceller og sælge
disse, som man vurderede kunne indbringe en god fortjeneste, til gavn for
DSU – Silkeborgs aktiviteter.
Vi har nu en formue i foreningen, som
vi kan bruge til at støtte forskellige
medlemsinitiativer. DSU har første
prioritet, når der skal uddeles støtte
og i vedtægterne er det bestemt, at
der ikke gives tilskud til valgkampagner herunder arrangementer, der skal
understøtte valgkampe. Tilskud kan
søges ved at sende en skriftlig ansøgning med begrundelse og budget. Ansøgninger sendes til John Felbert, felbert@fibermail.dk. Vi behandler ansøgninger i maj og oktober.
Venlig hilsen Vigens bestyrelse

EN HÅND MED I VALGKAMPEN

Silkeborg Sydkreds:
Plakater: Kasper Haagen Jensen
tlf. 22521151,
tavisola@gmail.com
Husstandsomdeling af foldere:
Henrik Smedegaard Larsen,
60853694, hsla@via.dk
Valgkontor: Eva Damm Jensen,
tlf. 26166597,
dammjensen20@gmail.com
Silkeborg Nordkreds:
Kjellerup partiforening: Plakater og husstandsomdeling af foldere Gert Nielsen, 21653063,
gertyst@gmail.com
Gjern partiforening: Plakater og
husstandsomdeling af foldere
Sven Møller Jensen, 6165 1616,
svenmollerjensen@gmail.com
Funder-Kragelund partiforening: Plakater og husstandsomdeling af foldere Arnfred Andersen, 3053 6173
ingaogarnfred@dukamail.dk
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STORMØDE:
SOCIALDEMOKRATIETS
SILKEBORG KOMMUNE
For alle medlemmer af Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune:
Vær med til udformning af valgprogrammet til Byrådsvalget i 2017.
Partiforeningerne og Byrådsgruppen inviterer til en spændende debatdag, hvor
netop dine synspunkter og ideer får indflydelse frem mod Byrådsvalget.
Lørdag 12. november 2016 kl. 9.00 – ca. 13.30 hos 3F,
Granhøjvej 16, Silkeborg.
Workshops:
·
·
·
·
·
·

De yngste: 0-16 år.
De unges uddannelse, muligheder og tilbud
Erhvervsliv og arbejdspladser for alle
Når hjælp er vigtig: ældre, handicappede og sårbare medborgere
Bredde og elite: Idræt, kultur og fritid
Planlægning af byer, kommune og infrastruktur

I løbet af dagen er der mulighed for at deltage i to workshops.
Program:
09.00: Velkomst, kaffe og rundstykker.
09.30: Fælles oplæg – visionsoplæg – Byrådsgruppen.
Hvad vil vi på netop disse områder? Fremstil minimum tre pejlemærker eller idéer
fra gruppens drøftelser.
10.15: Workshop 1
11.15: Pause
11.30: Workshop 2
12.30: Smørrebrød
13.00: Opsamling
Tilmelding er nødvendig til Poul Erik:
E-mail pe@heunecke.dk eller telefon 5186 8344, senest 8. november.
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NYT FRA REGIONEN
Der skal findes 224 millioner
Helt konkret skal vi ud og justere/spare næsten 224 millioner kroner i forhold til estimater for det kommende år. Det gøres ved, at vi sparer
100 millioner kroner på anlæg, tilbage
står vi med et beløb, hvor vi bliver
nødt til at finde 124 millioner i den
daglige drift, og det er altså der, at vi
har indgået det brede forlig. Ambitionen er, at vi skal undgå fyringer i Region Midtjylland - jeg håber, at vi lykkes hermed.

Af Henrik Fjeldgaard
Regionsrådsmedlem
Region Midtjylland
Budgettet for 2017 i Region Midtjylland er blevet behandlet, og heldigvis
er der endnu engang indgået et bredt
forlig, alle partier - undtagen Enhedslisten - har tilsluttet sig. Vi har oplevet
tilsvarende slemme budgetter indenfor
de seneste år, og det gør det altså
ikke nemmere, at det nu snart er blevet hovedreglen, at regionerne og
dermed vores samlede sundhedsvæsen spises af med en vækst, som
nærmer sig nul.

Regionshospitalet i Silkeborg
Første spørgsmål, som jeg altid bliver
mødt med: Hvad betydning får det for
Regionshospitalet Silkeborg? Heldigvis
ingen, hospitalet har såmænd også
været ramt hårdt nok ved flere lejligheder. Heller ikke den planlagte ombygning af det dagkirurgiske center på
Regionshospitalet Silkeborg vil der
blive rørt ved. Det betyder, at vi fastholder planen om at bruge over 27
mill. kroner i år 2017/18.

Flere midler til kræftområdet
Samtidig med at forliget blev indgået,
fik vi nyheden om, at regeringen har
afsat 2 mia. kroner over de næste fire
år til at løfte kræftområdet via kræftplan 4.
Et initiativ, som vi isoleret hilser velkomment, da der er brug for et løft indenfor den forfærdelige sygdom. I første omgang til indkøb af nye scannere
og strålekanoner, som over de næste
år skal erstatte isenkram, som er ved
at være udtjente. Udfordringen er at
de afsatte penge til kræftplanen tages
direkte af det råderum, som vi ellers
skulle have til at imødegå udfordringerne på det øvrige sundhedsområde.
Det betyder, at det bliver alle de andre patienter på hospitalerne, som
skal betale for et løft af een patientgruppe.

Gode og varme sensommerhilsner fra
Henrik Fjeldgaard.

CAFEMØDE I SKOLEGADE 63.
Mandag 3. oktober kl. 17-19.
Mød Udvalgsformand og borgmesterkandidat Søren Kristensen, der fortæller om Silkeborg kommunes budget for 2017. Mød op til en gratis bid
brød og et par hyggelige timer.
Socialdemokraterne i Silkeborg
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KÆRE NYE MEDLEMMER I SILKEBORG PARTIFORENING

HAR DU MOD PÅ
REGIONSPOLITIK?

Af Kasper Haagen Jensen, Formand Silkeborg
partiforening

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål og har lyst
til at stille op som regionsrådskandidat for Silkeborg
Parti- og Kredsforening Syd til
Regionsrådsvalget i november
2017 de bedes du meddele dit
kandidatur til mig skriftligt inden 31/12 2016.

Tilbage i forsommeren forsøgte hovedstyrelsen sig med et nyt tiltag i
forhold til medlemshvervning. Intromedlemskaber. Det er en medlemsform, hvor man kan være medlem af
socialdemokraterne, dog uden stemmeret til vores valg, uden at betale
kontingent indtil 1/3 2017.

Det forventes, at alle kandidater er indstillet på, at fremlægge sine politiske ideer og
visioner for regionspolitikken i
Region Midtjylland for bestyrelsen i Silkeborg Parti- og
Kredsforening Syd i starten af
2017.

Mere end 50 nye medlemmer
Her i Silkeborg Partiforening, har vi
indtil nu fået over 50 nye medlemmer
siden marts. Både intromedlemmer og
almene medlemmer.
Velkommen til jer alle sammen
Vi håber, at I vil deltage i vores arrangementer. At I vil deltage i vores debatter og diskussioner igennem dette
efterår. Både på Café-møder, men
også i baggrundsgrupper og deltage i
sociale sammenkomster, som f.eks.
Seniortræffet den 22. september. Vi
vil meget gerne inddrage jer i vores
partis arbejde. Både i valgkamp og i
vores politiske dagligdag.

Vi ser frem til at høre fra de
interesserede kandidater.
Med venlig hilsen
Søren Riis Malling
Næstformand og Kredsansvarlig i Silkeborg Parti- og
Kredsforening Syd.
Tlf. 30525972, email: sriismalling@hotmail.com
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SOCIALDEMOKRATIETS NYE

JULEFROKOST I SKOLEGADE

PARTISEKRETÆRER

Lørdag den 3. december kl. 12.
Traditionen tro afholder vi den årlig
julefrokost i vores partilokaler med
julemad og drikkevarer til sædvanlige billige priser.
Kom og vær med til en hyggelig
dag, hvor vi synger julen ind, afholder amerikansk lotteri, lytter til
taler og fortæller sjove historier.
Ingen tilmelding, mødt blot op med
godt humør.
Alle socialdemokrater i Silkeborg
kommune er velkomne.

Partisekretær Jan Juul Christensen
og vicepartisekretær Matias
Bredde er begge tiltrådt i funktionerne i 2016 og har allerede vist,
at forandringens vidne blæser på
såvel tillidsvalgte som medlemmer
i partiet. Der er taget en række
initiativer i retning af et større og
mere aktivt socialdemokrati.
·

·
·

·
·

Silkeborg partiforening

Flere og mere aktive medlemmer. Et forsøg med intromedlemmer har været en stor succes.
Den interne uddannelse bliver
mere målrettet og kommer
tættere på medlemmerne.
Folketingets medlemmer skal
mere ud i lokalområderne og
dermed tættere på medlemmerne.
Facebookplatform til udveksling af erfaringer og tættere
samarbejde.
Et nyt mere effektivt og brugervenligt medlemssystem.
SMJ

”CAFEMØDE” OM FINANSLOVEN
2017
Mød folketingsmedlem Thomas Jensen mandag den 7. november
kl.17 i Skolegade 63 fra kl. 17.
Partiet er vært ved en lille bid brød,
drikkevarer kan købes til fornuftige
priser.
Mød blot op til en interessant medlemsaften.
Silkeborg partiforening
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VI KAN OGSÅ FINDE PLADS TIL DIN ANNONCE, KONTAKT REDAKTIONSGRUPPEN
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SKOLESTRUKTURDEBATTEN FULGT
FRA SIDELINJEN

Af Sven Møller Jensen
Formand
Socialdemokraterne i
Gjern
En stor ros til Byrådet med Søren Kristensen og Steen Vindum i spidsen for
at skolestrukturen blev landet på en
måde, som et stort set samlet Byråd
kunne enes om, det var godt politisk
håndværk.
På et tidspunkt kunne man frygte, at
det ville ende i total kaos med et meget splittet Byråd.
Det blev til en god, aktiv, demokratisk
proces, hvor jeg tror, at langt de fleste føler at deres synspunkter er blevet taget alvorligt med respekt for, at
Byrådet skal se mere end på helheden
end man med rimelighed kan forvente
af de enkelte skolebestyrelser.

Overbygningsstrukturen
Aldrig færdig, altid på vej - det gælder
også for overbygningsskolerne i Silkeborg kommune. Hvis der i den kommende Byrådsperiode igen skal drøftes overbygningsstruktur må det med
rimelighed forventes, at Byrådet ser
samlet på udfordringen og ikke fortsætter med at ”udsulte” overbygningsskoler i yderområderne ved lidt
efter lidt at fjerne fødeskolerne. Det er
ikke politik, det er umodent og uacceptabelt!

Ingen roser uden torne
En tidsel i buketter er dog for mig at
se, at Byrådet – uden at se grundigt
på helheden – tog skridt i retning af at
svække to overbygningsskoler i kommunens yderområder ved at ændre
tilknytningen for to fødeskoler, hvorved Frisholm og Fårvang skoler desværre står svækket i forhold til overbygningsskolerne samlet set. Heldigvis blev yderligere udsultning af Fårvang afværget, tak for det!
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FORENINGSLOKALERNE SKOLEGADE 63

gavl og den fugtskadede indervæg er
blevet pudset op og malet.
Husudvalget koordinerer
Herefter har vi overladt lokalerne til
Fællesledelsen og DSU står som lejere
af lokalerne. Silkeborg Parti- og
Kredsforening vil fremover afholde udgifterne til forbrug af varme, vand og
renovering. Der er nedsat et husudvalg, der vil varetage ”viceværtrollen”.
Husudvalgets medlemmer er: Anni
Brix, Hugo Nielsen, Henrik Smedegaard Larsen og Mikkel Højlund Jensen, alle fire er bestyrelsesmedlemmer i Syd kredsen. Husudvalget koordinerer brugen af lokalerne samt rengøring, forbedring og vedligehold.

Af John Felbert
Vigens bestyrelse

I 2015 begyndte vi i Foreningen Vigen
for alvor at se udfordringerne tårne
sig op i forbindelse med vores ejendom i Skolegade 63-65. Forskellige
påtrængende og økonomitunge vedligeholdelses- og renoveringsopgaver
pressede sig på. Da Malernes Fagforening og lejerne i forhuset samtidig
varslede en opsigelse af deres lejemål, var vi klar over at der måtte ske
noget. På en ekstraordinær generalforsamling fik vi mandat til at undersøge muligheden for helt eller delvis
salg.
Huset blev solgt
I februar 2016 fik vi et tilbud fra Frede
Jensen, som er ejer af Skolegade 67.
Efter en forhandling fremlagde vi det
endelige tilbud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte
salget, som nu er realiseret.
Salget indebærer en favorabel lejeaftale af ”vores” lokaler frem til 2020.
Ejendommen renoveres
Som man kan se er den nye ejer i
gang med en større renovering af
ejendommen. Det pynter gevaldigt og
samtidig fortæller Frede Jensen, at
han har til hensigt at beholde ejendommen i mange år fremover.
Foreningen Vigen har betalt udgiften
til at renovere gulve i køkken, toilet
og mødelokale, samt fået fugtsikret en
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Thomas Jensen, Henrik Fjeldgaard, Søren Kristensen, Rune Kristensen

SOMMERMØDE I GUDENÅHUSET

Snarligt valg?
Et snarlig folketingsvalg er naturligvis
en mulighed, men accepterer DF lavere topskat mod til gengæld at få
nye stramninger på udlændingeområdet? Vi får se.

Søndag den 21. august mødtes 56 socialdemokrater til en rigtig god dag
sammen med vore valgte.
Traditionen tro var det en herlig sommerdag og deltagerne nød en dejlig
frokost samt fik gode taler fra vore
valgte og en rigtig god debat om
mange emner, kommunens økonomi,
sygehusene, ældrepolitik, flygtninge
kommunalt og politiske overvejelser
frem mod kommunevalget i 2017, og
om det spændende politiske efterår
Folketinget netop nu indleder med regeringens oplæg til 2025 plan og finanslov.

Støt Gudenåhuset
Gennem rigtig mange år har denne
gode sommertradition kunnet gennemføres, ikke mindst takket være
den store indsats DUI’s venneforening
yder, derfor en opfordring til at støtte
Gudenåhuset ved at indbetale 100 kr.
årligt til konto 5357 -0306965 hvorved du bliver medlem og støtte for
huset. Dette kontingent gælder for
enkeltpersoner eller pensionistægtepar.
/SMJ
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KALENDER, VIGTIGE DATOER:
01. oktober 2016
08. oktober 2016
01. november 2016
07. november 2016
12. november 2016
12. november 2016
14. november 2016
03. december 2016
15. december 2016
31. december 2016
08. januar 2017
14. januar 2017
07. februar 2017
20. februar 2017
04. marts 2017
18. maj 2017
21. november 2017
01. januar 2018

Cafemøde i Skolegade
AOF Kandidatuddannelse
Medlemsmøde på Silkeborg Rådhus
Cafemøde i Skolegade
Fællesmøde om temaer til byrådsvalget
AOF Kandidatuddannelse
Fællesledelsen, bestyrelsesmøde
Julefrokost Skolegade
Deadline A-dialog nr. 1 2017
Frist for kandidater til deltagelse i urafstemning
Nytårskur Silkeborg Musikteater
AOF Kandidatuddannelse
Gjern Partiforening, generalforsamling
Fællesledelsen, generalforsamling
AOF Kandidatuddannelse
Fællesledelsen, ekstraordinær generalforsamling
Valg til Byråd og Regioner
Nyt Byråd tiltræder

MØDE FOR NYE MEDLEMMER OG ANDRE INTERESSEREDE PÅ RÅDHUSET
Socialdemokratiet i Silkeborg inviterer til et lille arrangement på Silkeborg
rådhus tirsdag, d. 1. november kl. 19.00 – 21.00.

Ud over et let traktement er aftenens program:
· Velkomst ved foreningen.
· Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune, Søren Kristensen, giver en lille rundvisning på rådhuset, hvor vi bl.a. ser byrådssalen. Herefter er der oplæg og debat
om, udfordringer og visioner for Silkeborg Kommune i de kommende år.
· Om foreningens kommende arrangementer og mulighed for at blive
aktiv i foreningen.
Vi mødes foran rådhusets indgang ved Søvej.
Med socialdemokratiske hilsner
Silkeborg Kreds og Partiforening
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KONTAKTPERSONER M.V.:
Partilokalerne
Skolegade 63a
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 2390

Kredsformand nordkredsen
Jørgen M. Mikkelsen
Tlf. 8688 6052
jmq@mail.tele.dk

Folketingsmedlem
Thomas Jensen
Thomas.jensen@ft.dk
www.thomasjensen.nu

Funder/Kragelund partiforening
Formand Arnfred Andersen
Tlf. 3053 6173
ingaogarnfred@dukamail.dk

Regionsrådsmedlem
Henrik Fjeldgaard
Tlf. 2962 8232
mail@fjeldgaard.dk

Kjellerup Partiforening
Formand Gert Nielsen
Tlf. 2165 3063
gertyst@gmail.com

Viceborgmester/Gruppeformand
Søren Kristensen
Tlf. 6126 5729
soeren.kristensen@silkeborg.dk

Gjern Partiforening
Formand Sven Møller Jensen
Tlf. 6165 1616
svenmollerjensen@gmail.com

Fællesledelsen
Formand Poul Erik Skov Heuneke
Tlf. 2012 8909
pe@heuneke.dk

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

Silkeborg kreds- og partiforening
Formand Kasper Haagen Jensen
Tlf. 2252 1151
tavisola@gmail.com
Kredsansvarlig Sydkredsen
Søren Riis Malling
Tlf. 3052 5972
sriismalling@hotmail.com

23
Socialdemokraterne i Silkeborg kommune

Nummer 4 -2016
BREDT BUDGETFORLIG I SILKEBORG KOMMUNE, KUN EL STÅR
Af Søren Kristensen,
Borgmesterkandidat og
gruppeformand for den
Socialdemokratiske Byrådsgruppe

UDENFOR

at vi nåede langt. Alternativet kunne
have været, at de borgerlige partier
havde indgået et budgetforlig uden
midler til dagtilbudsområdet overhovedet og kun med et mindre løft til
folkeskolen. Det havde ikke været ønskeligt på nogen måder. Det vidner
også om, at vi har mere fokus på velfærd end blå blok.
Flere ambitioner
Men vi har stadig ambitioner – økonomien er presset på de borgernære
områder. Det giver sig udslag i nogle
vanskelige vilkår for medarbejderne,
og det smitter af på den service, som
leveres i klasseværelserne, på stuerne
i daginstitutionerne og i mødet med
den ældre medborger, der har brug
for hjælp i dagligdagen.
Det handler om tryghed, tillid og ligeværdighed. Den danske velfærdsmodel er under et borgerligt politisk
pres i disse år, og det er uforståeligt.
Danmark er unik i mange sammenhænge, og det er os som socialdemokrater, der har bygget modellen op. Vi
klarer os fantastisk i internationalt
perspektiv – og derfor skal vi stå fast
på at udvikle modellen fremfor at afvikle den.

Fokus på folkeskolen, dagtilbud og
ældreområdet.
Efter et længere forhandlingsforløb
blev der d. 21. september indgået et
bredt forlig om Silkeborg Kommunes
budget for 2017. Vi har primært haft
fokus på at løfte niveauet på folkeskolerne og på dagtilbudsområdet, og
forliget indeholder også en tydelig
profil, som vi kan være tilfredse med.
Konstruktivt samarbejde
Op til forhandlingerne havde vi et meget konstruktivt samarbejde med Enhedslisten, SF og Radikale, og vi formåede at sætte dagsordenen i ugerne
op til budgetforliget. Der er ingen tvivl
om, at netop de fire partiers samarbejde var med til at trække budgettet
i den rigtige retning. Og samtidig fik vi
en udvidelse med på ældreområdet,
som gør, at vi som helhed på de store
velfærdsområder er kommet langt.
S gjorde en forskel
Man kan altid diskutere, vi nåede
langt nok. Det er klart min opfattelse,
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