Nyhedsbrev Julen 2020
Kære medlem.
Et anderledes år går nu på held. Året startede godt med en solid socialdemokratisk regering og en
rejse mod et kommunal- og regionsrådsvalg som så små nærmer sig.
Men med et blev det hele overskygget af en pandemi som vi ikke har set lignende siden den store
influenza pandemi i 1918. Corona lukkede hele vores land ned, samt det meste af verdenen. Vi som
land er kommet godt igennem, men rejsen er stadig lang frem mod en tid, hvor vi kan være sammen
som vi plejede før.
Vi har i året der er gået stadig nået noget. Ikke så meget som vi kunne ønske, men stadigvæk et
stykke. Vi fik, inden landet lukkede ned, afholdt generalforsamling. Her fik vi valgt tre
byrådskandidater. Hüseyin Arac, som allerede sidder i byrådet, samt Polly Dutschke og Heino
Hamborg der begge stillede op uden for partiforeningerne ved sidste valg. Vi vil gøre vores
allerbedste for at få denne stærke trio valgt i november.

Kampagner
Selvom det ikke lykkedes at mødes med jer medlemmer til sociale arrangementer, fik vi alligevel
afholdt et par enkelte kampagner. Vi har stået foran Storcenter Nord og hvervet medlemmer, og vi
har siden delt flyers ud til beboerne i området.
Som et ekstra skub for at få gjort vores kandidater kendt, fik vi i starten af november lavet en
kalender med kandidaterne på. Denne blev trykt i 10.000 eksemplarer og forventes at være færdig
uddelt når året er omme. Kalenderen indeholder også støtte til vores regionsråds kandidat Birgitte
Svenningsen, som med støtte fra kredsen har bidraget til finansieringen.

Folketingskandidat
Siden folketingsvalget har kredsen arbejdet for at finde en ny folketingskandidat. Det lykkedes
kredsen at finde to kvalificerede kandidater. Disse skulle have mødt medlemmerne til et møde i
slutningen af oktober. Men da landet desværre blev ramt af ekstra restriktioner, måtte dette møde
aflyses.
Siden har den ene kandidat trukket sig og derfor er kredsens nye folketingskandidat Anne
Thusgaard Rørstrøm. Hun deltog d. 3. december i et møde, hvor medlemmerne kunne møde hende
for første gang. Vi kommer naturligvis til at have flere møder med Anne og vi glæder os til at
arbejde sammen med hende frem mod at få hende valgt til folketinget.
Med disse ord vil vi ønske dig, din familie og venner, en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

