Hasle Møllevangen
Nyhedsbrev oktober 2016
Kære medlem
Dette er fjerde gang, vi udsender partiforeningens halvårlige nyhedsbrev. Vi håber, at brevet er med til at
styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad der sker i
foreningen og hvilke arrangementer du har mulighed for at deltage i via foreningen/partiet m.v.
God læselyst!
Med venlig hilsen, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen

Tak for en dejlig sommerfest 2016
Traditionen tro holdt partiforeningen sommerfest den 2. lørdag i august (13. august 2016) i Hans
og Ellys have. Vejret var ikke det allerbedste, men humøret var højt, maden var i top og
debatlysten var som altid stor. Byrådsmedlem Hüseyin Arac, byrådskandidat Anne Graversen og
regionsrådsmedlem Birgitte Svenningsen holdt hver et indlæg med efterfølgende mulighed for
spørgsmål og debat. Det kom der nogle rigtig gode debatter ud af. Det blev bl.a. diskuteret, om
pensionister har et tilstrækkeligt økonomisk grundlag til at kunne få tingene til at hænge sammen.
Vi glæder os allerede til næste års sommerfest – og håber at du kommer med!

byrådsmedlem Hüseyin Arac, regionsrådsmedlem Birgitte Svenningsen (midten) og byrådskandidat Anne
Graversen (til højre) holder tale ved foreningens sommerfest 13. august 2016.
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Forberedelserne til byrådsvalg og regionsrådsvalg 2017 er gået i gang
I foreningen er vi så småt ved at forberede byråds- og regionsrådsvalgkampen i 2017. Selv om der
er lang tid til den 21. november 2017, hvor krydsene skal sættes på stemmesedlerne, er foreningen allerede i dialog med ”vores” politikere om, hvordan valgkampen skal tilrettelægges.
God socialdemokratisk kommunikation
I forbindelse med forberedelserne til valgkamp, har vi indkøbt en lille pjece, ”Brug Sproget Politisk” – 10 gode principper for venstreorienteret kommunikation”. Det er nemlig lagt fra ligegyldigt, hvordan vi bruger sproget, når vi taler om politik. Bruger vi eksempelvis ordet ”skattelettelser”, ledes tankerne automatisk hen på, at skat er en sur betalingspligt, som man egentlig helst var
foruden. Men det er jo ikke det socialdemokratiske syn på skat. I den socialdemokratiske optik, er
skat som udgangspunkt en positiv ting, som gør vores allesammens velfærdssamfund muligt: Det
samfund, som vi alle nyder godt af, og som vi socialdemokrater ønsker at værne om. Derfor skal vi
bruge ordene med omtanke. ”Velfærdsbidrag” kunne måske være et mere socialdemokratisk udtryk?
Eller hvad ville der ske, hvis vi omtalte mennesker på flugt fra krig som ”nødstedte medmennesker” frem for ”flygtningestrømmen”? Ordvalgene giver to forskellige billeder af, hvilken politisk
og menneskelig udfordring, vi står overfor – og kan også pege på forskellige løsninger. Vi anerkender selvfølgelig, at det danske samfund ikke kan tage imod et ubegrænset antal flygtninge, men
det betyder alligevel meget, hvordan vi italesætter udfordringen:
I det ene ordvalg er fokus på noget negativt, nemlig at flygtningene strømmer hertil (fokus er på
os, og hvad det betyder for det danske samfund). I det andet ordvalg er fokus på, at der er nødstedte medmennesker, der har brug for, at vi som samfund rækker ud på en værdig måde – hvad
end det er til dem, som er kommet her til landet, eller dem der mangler det mest nødvendige i
hjemlandet (fokus er på dem, der lider).
Vi siger ikke, at flygtningespørgsmålet er sort/hvidt eller at der findes lette løsninger. Der findes
bestemt også nødvendige valg og svære prioriteringer. Vi siger blot at det har afgørende forskel,
hvordan man kommunikerer – både for udformningen af konkret politik og når man ønsker at vinde sympati for socialdemokratiske synspunkter i en valgkamp.
Tænk over det, næste gang du taler om politik med din familie, din kollega eller din nabo! Vi vil i
hvert fald tænke over det i det videre arbejde med at tilrettelægge den kommende valgkamp.
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Har du lyst til at være med?
Hvis du har lyst til at være med til at lave valgkamp, må du
endelig ikke tøve med at kontakte foreningen. Der er brug
for alle gode kræfter, som har lyst til at lægge en lille eller
stor indsats. Måske har du lyst til at være med til at udvikle
politik i samarbejde med kandidaterne? Måske har du lyst til
at dele en stak foldere ud i dit nabolag? Eller måske har du
en god ide, som kandidaterne bør tage med, når de skal ud
og møde vælgerne?
Send en mail til tilmeld@socialdemokraterne-haslemollevangen.dk hvis du har lyst til at være med.
Elly Tophøj (til venstre) og byrådskandidat Anne Graversen (til højre)
på vej til at dele materiale ud ved torvedag i Åbyhøj, 20. august 2016

Partiets nye principprogram
Den 23.-25. september 2016 var der kongres i Aalborg, hvor partiforeningen som altid var
repræsenteret med én delegeret (samt også flere tilhørere). Ud over de mange taler, der hører
enhver god kongres til, blev der afholdt en række workshops om partiets nye principprogram.
Det er nu planen, at der skal afholdes en række debatmøder frem til midten af februar 2017. Et
udkast til nyt principprogram vil herefter blive udarbejdet i februar/marts 2017 og derpå sendt i
høring i partiorganisationen i april måned. Det nye principprogram skal behandles og vedtages
endeligt på kongressen i september 2017.
Debatmøder er ved at blive lagt i støbeskeen. Mere herom senere. Via kredsen arbejdes der på to
arrangementer i januar måned.
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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.


Besøg Atriumhuset 29. oktober 2016 (arrangeret af Hasle Fællesråd)
Se vedlagte invitation.



Vicepartisekretær Matias Bredde besøger Aarhus 5. november 2016 kl. 11-12.30 på DOKK
1, Lille Sal
Vicepartisekretær for partiet, Matias Bredde, besøger Aarhus den 5. november til en snak
om organisationens fremtid. Matias Bredde holder oplæg i Lille Sal på DOKK1, og vil blandt
andet prøve at besvare spørgsmålene: hvor er partiet på vej hen? Og hvordan kommer vi
der? Arrangementet starter klokken 11, så man skal gerne møde op lidt før, så der er tid til
at finde en plads og få en kop kaffe og et stykke kage.
Da der er et begrænset deltagerantal på 70 personer vil tilmelding være nødvendig for
deltagelse i arrangementet. Hvis man ønsker at deltage skal man derfor sende en mail til
Karte Dyrholm, kartedyrholm@gmail.com Se SIAK.dk



Borgmester Jacob Bundsgaard inviterer til fællesspisning og en snak om Aarhus fremtid
7. november 2016 kl. 18-21 på Aarhus Street Food
Pris 75 kr. Se SIAK.dk, hvor man kan tilmelde sig.



EU efter Brexit 10. november 2016 kl. 19-21 på DOKK1, Lille sal
Se vedlagte invitation. OBS. Tilmelding nødvendig.



Nytårskur i SIAK (Socialdemokraterne i Aarhus Kommune) 8. januar 2017



Nytårskur i din partiforening (Hasle-Møllevangen) lørdag den 21. januar 2017 i 3F
Rymarken, 8210 Aarhus V.
Invitation udsendes efterfølgende.



Debatmøder om socialdemokraternes nye principprogram –
foreløbige datoer 11. og 31. januar 2017. Invitationer udsendes efterfølgende.



Generalforsamling i Hasle-Møllevangen lørdag den 4. marts 2017
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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. Benyt
mailadressen: indmeld@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk eller kontaktoplysningerne
herunder.
Der er også mulighed for at blive intro-medlem, hvor det i en periode ikke koster noget at være
medlem. Det nuværende intro-tilbud løber resten af året. Kontakt Susanne for at høre mere (se
medlemsansvarlig herunder).
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

