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Kære medlem
Dette er den anden udgave af partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at nyhedsbrevet vil være med til at
styrke kontakten mellem partiforeningen og medlemmerne. Som partiets formand, Mette Frederiksen,
sagde på den nyligt afholdte kongres: Vi er hinandens bagland!
På de næste par sider kan du læse om, hvad der er sket i foreningen siden sidst og se hvilke arrangementer
du har mulighed for at deltage i, i den kommende tid.
God læselyst!
Med venlig hilsen, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen

Tak for en god dag! Sommerfesten 2015
Traditionen tro afholdt foreningen sommerfest i Hans og Ellys have i Hasle. I år var det den 8.
august, og vejret var heldigvis med os. Teltet var fyldt med glade partimedlemmer, og der var gang
i grillen og de sociale og politiske indslag. Borgmester, Jacob Bundsgaard, kom på besøg og holdt
tale, med efterfølgende mulighed for debat. Lysten til at diskutere udviklingen af vores by var stor.
Folketingskandidat, Christen Sørensen, sagde ligeledes nogle ord om valget tidligere på året.
Festen blev afrundet med amerikansk lotteri med fine gevinster. Bestyrelsen takker for en dejlig
dag, og håber at rigtig mange har lyst til at være med igen næste år.

Pølserne steges på grillen,
borgmesteren lytter opmærksomt til medlemmernes synspunkter, foreningens fane vises frem.
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Christen Sørensen fortsætter som
folketingskandidat i Nordre kreds
Vores folketingskandidat, Christen Sørensen, opnåede desværre
ikke valg til Folketinget ved valget tidligere i år. Men vi er som
forening glade og stolte over, at Christen har valgt at fortsætte sit
kandidatur her i Aarhus Nordre Kreds. Det kræver et langt, sejt
træk, men med Christens holdninger og virkelyst føler vi os godt
rustet til at se fremad mod det næste folketingsvalg.

Debatmøde med Christen Sørensen 21. oktober 2015
Christen Sørensen medvirker i et åbent debatmøde den 21. oktober 2015 om en handelsaftale
mellem EU og USA, som forhandles i øjeblikket.
Kom og vær med – se vedlagte invitation.

Socialdemokraternes kongres 19.-20. september 2015
Socialdemokraternes netop overståede kongres var den første, siden Mette Frederiksen blev valgt
som formand. Mette brugte en del af sin tale på at adressere det, mange mennesker i øjeblikket
bekymrer sig om, nemlig spørgsmålet om flygtningestrømmene til Europa. Hun pointerede blandt
andet, at vi som socialdemokrater aldrig kommer til at kommunikere med verdens forfulgte via
annoncer – med klar kant til venstre-regeringens
kampagne, som udlændinge- og integrationsminister Inger
Støjberg har været bannerfører for, siden regeringen
tiltrådte.
Foreningens formand, Mikkel S. Møller, var på talerstolen
med en replik om medlemsinddragelse og rammerne for
partiorganisationen. Som partiforening er det vigtigt, at det
lokale arbejde understøttes så godt som muligt fra
partikontoret.
Talerne kan ses eller genses via nettet her: youtube.com/socialdemokraterne
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Kommende arrangementer
Debatmøde om handelsaftale mellem USA og EU 21. oktober 2015 kl. 17.00-19.30
Velkommen onsdag den 21. oktober til åbent debatmøde om handelsaftalen TTIP mellem
EU og USA, som aktuelt forhandles. Folketingskandidat Christen Sørensen deltager i sin
egenskab af økonomiprofessor sammen med international sekretær i Dansk Metal, Jens
Boe Andersen. Mødet arrangeres af LO Århus, FIC, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.
Se vedlagte invitation – obs. tilmeldingsfrist den 19. oktober.
Julebanko i Aarhus Nordre Kreds 10. december 2015
Ingen jul uden julebanko – eller ”andespil” som det hed i gamle dage. Vi kan ikke love, at
man kan vinde en juleand, men der vil garanteret være fine gevinster. Så kom og vær med
torsdag den 10. december 2015 om aftenen. Mere information følger, når tiden nærmer
sig.
Afstemning om EU-retsforbeholdet 3. december 2015
Danskerne skal til stemmeurnerne den 3. december 2015 om EU-retsforbeholdet. Ud over,
at det er vigtigt at alle benytter deres mulighed for at stemme, betyder det også, at du som
medlem af foreningen har mulighed for at deltage som tilforordnet. Heldigvis er der mange
af foreningens medlemmer, der plejer at deltage ”fast” som tilforordnede. Har du ikke
prøvet det før, og har du lyst til at prøve en dag i demokratiets tjeneste, er du velkommen
til at kontakte Elly Tophøj på telefonnummer 86 26 45 18 eller elly.top@live.dk.
Nytårskur i SIAK 10. januar 2016
Som noget nyt afholder Socialdemokraterne i Aarhus Kommune (SIAK) nytårskur. Det bliver
søndag den 10. januar 2016. Der kommer mere information senere, men sæt gerne kryds i
kalenderen allerede nu.
Nytårskur i Hasle-Møllevangen 16. januar 2016
Det ene udelukker naturligvis ikke det andet. Så selv om partiorganisationen i Aarhus
afholder nytårskur, holder vi stadig nytårskur i foreningen – og vi glæder os allerede.
Datoen er lørdag den 16. januar 2016. Mere information følger, når tiden nærmer sig.
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Generalforsamling i Hasle-Møllevangen lørdag den 20. februar 2016
Din mulighed for direkte indflydelse på partiforeningens arbejde. Kom og vær med til
foreningens generalforsamling. Mere information følger senere. Det bliver fra sidst på
formiddagen til først på eftermiddagen, lige som vi plejer.

Hvad sker der i bestyrelsen?
I bestyrelsen holder vi møde fast en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt
åbne for medlemmer, så kig gerne forbi den 2. tirsdag i måneden kl. 19 i 3F, Rymarken, i kælderen.
Noget af det, der optager os meget, er at være en synlig forening, hvor medlemmerne trives og
hvor flere har lyst til at være med. Derfor arbejder vi blandt andet med at blive endnu bedre i
vores kommunikation. Nyhedsbrevet er ét tiltag, hjemmesiden arbejder vi på at komme til at
bruge mere aktivt. Derudover er planen med jævne mellemrum at omdele foldere i lokalområdet
om foreningen vores aktuelle arrangementer. Vi glæder os over at være en forening, hvor der
både er plads til det politiske engagement og til afslappet hygge i godt selskab.

Kontaktoplysninger:
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: Elly Tophøj Tlf: 86 26 45 18 Mail: Elly.top@live.dk

