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Nyhedsbrev maj 2015
Kære medlem af Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen
Du sidder nu med den første udgave af partiforeningens nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil fremover blive
udsendt et par gange om året til alle medlemmer af foreningen. Det er vores håb, at vi via nyhedsbrevet
kan holde tættere kontakt til medlemmerne og på denne måde informere om, hvad der sker i foreningen.
I dette nummer af nyhedsbrevet har vi blandt andet valgt at præsentere folketingskandidat Christen
Sørensen.
God læselyst! Med venlig hilsen, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen

Folketingsvalg 2015: Christen Sørensen stiller op
Nu kan det ikke vare længe, inden valget kommer, men hvornår det præcist sker, er
det kun statsministeren, der ved. Men når valget kommer, vil foreningen selvfølgelig
gøre sit bedste for at få vores kandidat i Nordre Kreds, Christen Sørensen, valgt ind.
Christen står for klassiske socialdemokratiske værdier, og er ikke bange for at sige
sin mening. Han skriver om sig selv, at:
Jeg vil kæmpe for at bevare og udbygge kerneværdierne i det velfærdssamfund,
som Socialdemokrater har været og fortsat vil være hovedarkitekt på. Det
betyder bl.a.:
● at en stærk samfundsmæssig styring fastholdes som bolværk mod uhæmmet
markedsøkonomi/liberalisme. Uhæmmet markedsøkonomi fører, som Finanskrisen igen har vist, til
ulykke,
● at beskæftigelse tillægges en helt afgørende prioritet,
● at lige uddannelsesmuligheder sikres. Uanset om ungdomsuddannelser går via gymnasier eller
erhvervsskoler, skal der være plads og kvalitet,
● at sundheds-, miljø- og klimapolitikken udbygges. Den frie bevægelighed af varer skal indrettes
herpå,
● at solidaritet mellem generationer fastholdes.
Kritisk og konstruktiv indsats vil være mål for mit aktive virke i Folketinget.
På Christen Sørensens hjemmeside, www.en-vis-mand.dk, og i den vedlagte folder kan du læse mere.
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Kommende arrangementer
Grundlovsdag i parken i Åbyhøj 5. juni 2015 kl. 14.00
Talere: Kim Qvist (folketingskandidat), Camilla Fabricius (medlem af byrådet), Maj Jensen
(DSU, næstformand på landsplan) og Jesper Frid (3F Rymarken).
Sommerfest i Hasle-Møllevangen lørdag den 8. august 2015
Traditionen tro holder partiforeningen sommerfest for alle medlemmer i sensommeren.
Skriv gerne datoen i kalenderen allerede nu. Invitationen bliver sendt ud, når tiden nærmer
sig.
Kvindekonference den 21.-23. august 2015
OBS: tilmeldingsfristen er den 15. maj. Se vedlagte folder. Hasle-Møllevangen yder et
tilskud på 500 kr. til hvert medlem af foreningen, som tilmelder sig konferencen.
Hald Ege Sommerstævne 30. august 2015 kl. 11-14.
Hald Ege Sommerstævne afholdes på Hald Ege Efterskole. Der er som altid politiske taler,
musik, sang, hygge og underholdning for voksne og børn.

Nytårskur og generalforsamling i partiforeningen
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Hasle-Møllevangen holder nytårskur, og 2015 blev
ingen undtagelse. Arrangementet blev holdt den 17. januar med god musik, mad, quiz og politisk
tale ved regionsrådsmedlem Flemming Knudsen. Der er stadig plads til flere medlemmer ved
arrangementet, så velkommen til alle medlemmer igen til næste år!
Generalforsamlingen den 21. februar 2015 var ligeledes et politisk og socialt samlingspunkt.
Diskussionslysten var stor, da byrådsmedlem Hüseyin Arac, regionsrådsmedlem Birgitte
Svenningsen og folketingskandidat Christen Sørensen holdt dagens politiske indlæg.
Derudover var der valg til bestyrelsen. Foreningen har blandt andet fået ny formand, som er
Mikkel Szalontay Møller. Bestyrelsen har efterfølgende holdt en arbejds-lørdag, hvor rammerne og
arbejdsfordelingen blev sat for bestyrelsens virke.
Se også vores nye hjemmeside: socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
som vil blive udbygget i den kommende tid.

