Hasle Møllevangen
Nyhedsbrev april 2016
Kære medlem
Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at
styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad der er sket
i foreningen siden sidst, og hvilke arrangementer du har mulighed for at deltage i, i den kommende tid.
God læselyst!
Med venlig hilsen, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen

Hasle-Møllevangen har fået en byrådskandidat mere
På partiforeningens generalforsamling den 20. februar 2016 blev Anne Graversen valgt som
byrådskandidat for Hasle-Møllevangen til det kommende valg i 2017.
Nu har foreningen igen to kandidater, idet Hüseyin Arac, som pt. sidder i byrådet, fortsat er
opstillet for foreningen. Foreningen har også tidligere haft to byrådskandidater. Det glæder vi os
over, at vi nu har igen. Begge kandidater har hjertet på rette sted i forhold til at kæmpe for et
socialt retfærdigt samfund og for Aarhus som by.

Anne Graversen, byrådskandidat

Hüseyin Arac, byrådsmedlem
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Anne har skrevet lidt om sig selv, i forbindelse med at hun netop er blevet valgt som
byrådskandidat for foreningen.

Præsentation af Anne Graversen – ny byrådskandidat for Hasle-Møllevangen:
Til daglig arbejder jeg som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Favrskov
Kommune, og tidligere har jeg været lærer på Nordgårdskolen i Gellerupparken.
Jeg er mor og mormor, tidligere gift, men bor nu alene og har en kæreste.
Jeg står for en rød socialdemokratisk politik ført fra hjertets side.
Mine hjertesager er blandt andet:


At vi som socialdemokrater skal arbejde for en anstændig flygtningepolitik og ikke køre
med på Dansk Folkepartis politik, som det desværre lige er sket med de sidste
asylstramninger (februar 2016).



Alle skal have ret til et arbejde - og til at være en del af et arbejdsfællesskab.



For småbørnsfamilier skal der bære mulighed for at tilpasse/nedsætte arbejdet på
arbejdsmarkedet for at mindske stresset i familierne og skabe større trivsel for både børn
og forældre.



Jeg vil arbejde på at stoppe den negative sociale arv gennem et styrket tværfagligt,
forebyggende arbejde i lokalmiljøet med gode og velfungerende daginstitutioner og
skoler.



Stop "bussing" af sprogsvage tosprogede børn.



Alle skolebørn skal have ret til at gå på en skole i lokalmiljøet, som også skal være et fælles,
kulturelt samlingspunkt for lokalområdet.



At vi får et flertalsstyre i Aarhus Kommune, så der kan skabes en samlet kommune med en
fælles vision båret af en ægte samarbejdskultur.



En ægte samarbejdskultur i Aarhus Kommune med mindre kontrol og bureaukrati og mere
tillid til medarbejderne, selvledelse og inddragelse af medarbejderne i tilrettelæggelse af
arbejdet.

Jeg kan kontaktes på mailadressen: annegraversen@live.dk eller tlf. nr. 50 71 76 87
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Socialdemokraterne skal have nyt principprogram
I forbindelse med at socialdemokraternes principprogram skal fornys (det nuværende
principprogram ”Hånden på Hjertet” er fra 2004) er der over hele landet blevet afholdt
arrangementer, hvor alle medlemmer har haft mulighed for at komme med input. Det er kort sagt
Danmarks største politiske samtale.
Partiforeningens uformelle slogan er ”skarpe holdninger – afslappet hygge”. Vi har så at sige to
ben at gå på, og det gode er, at det politiske
arbejde og hyggen fint kan gå hånd i hånd.
I Hasle-Møllevangen afholdt vi en debataften den
7. marts 2016. Vi var en god flok, som begyndte
med fælles aftensmad, hvorefter vi debatterede
socialdemokratisk politik ud fra overskrifterne
”hvad står vi for?”, ”hvad står vi i?” og ”hvad gør vi
så?”. Det var en rigtig god aften med en livlig
debat, og vores uformelle slogan ”skarpe
holdninger – afslappet hygge” blev virkelig bragt i
spil. Resultatet kan læses i oplægget, som findes på
foreningens hjemmeside: socialdemokraternehasle-mollevangen.dk. Oplægget er blevet sendt til
principprogramudvalget, som Dan Jørgensen
(folketingsmedlem, tilknyttet gruppeledelsen) i
øvrigt er formand for.
Marianne Mogensen og Karen Randsby ved
debatarrangement om principprogrammet

Foreningen deltog ligeledes i arrangementet om principprogrammet i Nordre Kreds den 16. marts
og i det regionale stormøde den 29. marts, lige som vi var repræsenteret på det nationale møde
den 17. april.
Principprogramudvalget tager alle input med i det videre arbejde med at udforme et oplæg til
principprogram, der skal diskuteres på kongressen 2016, og endeligt vedtages på kongressen i
2017.
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God debatlyst på
foreningens
generalforsamling
Hasle-Møllevangen har, traditionen
tro, holdt sin årlige generalforsamling.
I år var det den 20. februar 2016. Det
var en rigtig god dag, hvor der blev
diskuteret politik med vores
byrådskandidater (Hüseyin og Anne)
og vores regionsrådsmedlem (Birgitte
Svenningsen). Samtidig blev
lejligheden benyttet til at ønske
foreningens æresmedlemmer, Anny og
Alex Carlsen, et stort tillykke med, at
de for nylig har haft diamantbryllup.
Alex og Anny Carlsen ved generalforsamlingen 2016
Der var i forbindelse med valgene lidt omrokeringer i bestyrelsen. Vi sagde i den forbindelse ”tak
for nu” til Else Christensen, som har lagt et stort arbejde i bestyrelsen i de seneste to år. Samtidig
sagde vi goddag til Heino Gudmundsen, som også tidligere har været med i bestyrelsesarbejdet,
samt Marianne Mogensen og Svend Åge Sørensen, som er nyindvalgte suppleanter. I det daglige
bestyrelsesarbejde skelner vi ikke så meget mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det
vigtigste er, at vi har et godt samarbejde og at der er lyst til at løfte i flok.

En god begyndelse på 2016: Nytårskur i HasleMøllevangen
En anden god tradition i foreningen er den årlige nytårskur, som blev
afholdt den 16. januar 2016. Der var sang og musik, mad, og hygge.
Under vejs var der afsat tid til en politisk debat med politisk ordfører for
socialdemokraterne i Aarhus Byråd, Peder Udengaard. Det var en
særdeles livlig debat, som vidner om det høje politiske engagement
blandt foreningens medlemmer.
Peder Udengaard tog
imod spørgsmål ved foreningens nytårskur
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Kommende arrangementer
I den kommende tid har du blandt andet mulighed for at deltage i disse arrangementer, som et
udsnit af, hvad der kommer til at foregå. Øvrige arrangementer fremgår af mails m.v., som
løbende bliver sendt ud.


1. maj 2016 – kl. 7.30-10.00 i Aarhussalen og kl. 14.00-17.00 på Tangkrogen
Igen i år inviteres til en festlig 1. maj. Dagen begynder i Aarhussalen hos LO, Skt. Knuds
Torv 3. Kl. 7.30 – 10.00 serveres der kaffe og rundstykker. Foreningen medbringer ”en lille
en” til halsen. Derudover vil der være talere, musik og sang fra kl. 8.
Ved morgenarrangementet er der hele to talere fra Hasle-Møllevangen: Vores
folketingskandidat, Christen Sørensen, og
byrådsmedlem, Hüseyin Arac. Kom og vær med!
Morgentalere:
Formand for DSU Anders Winnerskjold
Byrådsmedlem Hüseyin Arac
Næstformand i Socialpædagogernes
Landsforbund Verne Pedersen
Borgmester Jacob Bundsgaard
Folketingskandidat Christen Sørensen
Der vil være mulighed for at møde
folketingskandidater og folketingsmedlemmer,
samt få en snak med byrådsmedlemmerne.
På Tangkrogen kl. 14.00 -17.00 i det socialdemokratiske telt på den store plads vil der være
livlig aktivitet hele eftermiddagen. Der serveres som sædvanlig kaffe og borgmesterstang.



Fyraftensmøde den 3. maj kl. 17.30-19.30 i 3F Rymarken 4, Aarhus V.:
Skattely: Hvor stort er problemet og hvordan stopper vi det?
med Jeppe Kofod, ordfører for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg, og
Christen Sørensen.
Obs: Tilmelding senest mandag den 2. maj kl. 10.00 via billetto.dk
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Sommerfest lørdag den 13. august 2016 kl. 13.00.
Hasle-Møllevangen arrangerer traditionen tro sommerfest i Hans og Ellys have. I år bliver
det den 13. august, og vi satser på godt vejr. Invitationen bliver udsendt når tiden nærmer
sig, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.



Fra moselig til morgendagens kvindetyper og kønsroller: kvindekonference 2016
Den årlige kvindekonference afholdes i år i Vejle fra fredag den 26. august til søndag d. 28.
august. Læs mere på konferencens hjemmeside: q16.dk hvor der også er mulighed for at
tilmelde sig.



Socialdemokraternes kongres 23.-25. september 2016
Partiets kongres afholdes i år den 23.-25. september. Hasle-Møllevangen er på forhånd
sikret en delegeret, som har stemmeret. Derudover plejer nogle stykker fra foreningen at
deltage som tilhørere. Du er velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har lyst til at
tage med som tilhører. Det plejer at være en stor oplevelse.

Kender du én som kunne tænke sig at være medlem?
Så er det bare med at få snakket med vedkommende og meldt ham eller hende ind. Foreningen
kvitterer med en flaske rødvin, hvis man skaffer et nyt medlem til foreningen. Husk at give
bestyrelsen besked. Benyt mailadressen: indmeld@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
eller kontaktoplysningerne herunder.
Som medlem har man mulighed for at komme med til arrangementer i socialdemokratiet,
diskutere politik og hygge sig i godt selskab, når vi afholder den traditionsrige sommerfest,
nytårskur osv.
Kontaktoplysninger, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen:
Webside: socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
Email: foreningen@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
Formand: Mikkel S. Møller Tlf: 20 12 60 41 Mail: mikkel.m@mail.dk
Næstformand: Dennis Sasser Tlf: 22 57 86 15 Mail: dennis@sasser.dk
Kasserer: Torben Herfelt Tlf: 60 84 96 12 Mail: herfelt.torben@gmail.com
Medlemsansvarlig: Susanne Jørgensen Tlf: 40 95 33 29 Mail: dora.susanne@gmail.com

