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Daniel Toft Jakobsen, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Favrskov

Klar til valgkamp
Sommerferien er for længst slut, og den nye politiske sæson er ved at blive skudt i gang. Der er
med sikkerhed mindre end et år til folketingsvalget og formentlig højst omkring 6-7 måneder. Det
kan mærkes på Christiansborg, hvor der er mange forskellige bud på, præcis hvornår
statsministeren vælger at udskrive valget.
Det ene bud kan være lige så godt som det andet, men uanset hvad, så gælder det om at være
klar – nu!
Plakaterne til den kommende valgkamp har heldigvis ligget klar længe, og der arbejdes hårdt på at
få foldere og andre materialer gjort helt færdige.
D. 10. september kl.19 holder vi et åbent borgermøde i Sløjfen i Hadsten, hvor alle interesserede
kan møde deres lokale folketingsmedlem. Her vil jeg fortælle lidt om mine første tre år i Folketinget
– og herunder kommer ind på nogle af Socialdemokratiets nyeste politiske udspil.
Vi har også fundet en god kampagneleder til den kommende valgkamp. Hun hedder Katrine
Evelyn Jensen, er medlem af DSU Favrskov og Næstformand i DSU Midtjylland. Inden for de af
kredsbestyrelsen fastsatte rammer vil Katrine blive tovholder på valgkampen og dermed ansvarlig
for, at aktiviteter mm. gennemføres som aftalt.
Alle medlemmer vil få mulighed for at bidrage til valgkampen igennem deres lokale partiforening,
men alle er også meget velkomne til at kontakte Katrine med idéer til valgkampen, eller hvis der er
noget særligt, som man gerne vil bidrage med. Katrine kan kontaktes på
katrineevelyn@hotmail.com eller tlf. 26125858.
Næste valg bliver enormt tæt – både når det gælder landsresultatet og vores muligheder for at
erobre regeringsmagten, og også når det gælder mine chancer for genvalg og dermed jeres
muligheder for fortsat at væres repræsenteret direkte i Folketinget.
Der er – som altid – brug for alle gode kræfter!
Med ønsket om alt godt – og en god, sjov og udbytterig kommende valgkamp.
Venlig hilsen
Daniel Toft Jakobsen,
Mail: sdatj@ft.dk,
tlf. 61624451
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Birgit Marie Christensen Medlem af regionsrådet

Nyt fra dit regionsrådsmedlem!
Nu har vi været i gang i et halvt år. Det har været spændende, jeg har fået et godt indblik i mange
arbejdsgange. Der foregår rigtig meget arbejde på mange fronter. Det, der har optaget min tid
mest, er indenfor sundhedsområdet, men også på miljøområdet er der meget i gang.
I hospitalsudvalget arbejder vi hårdt på at få de igangværende byggerier færdige indenfor de
tidsrammer, der er sat, det giver en del udfordringer. Der er byggerier i gang i Viborg, i Gødstrup
og i Skejby.
Som noget nyt, er der nu kommet gang i samarbejdet overalt på regionens sygehuse, blandt andet
på at skabe bedre overblik over, hvor der er kapacitet, = ledige senge eller ledige operationsstuer,
så det hele kan udnyttes bedst muligt. Der er kommet nye IT-løsninger som muliggør det. Det vil
give bedre forhold for både patienter og personale og mindske risikoen for overbelægning og
dermed dårlige vilkår for alle. Det giver så den gene, at man risikerer at skulle behandles på et
andet sygehus end forventet, men mon ikke de fleste hellere vil hurtigt til, end være indlagt et
bestemt sted, måske endda med overbelægning? I dag er de fleste indlæggelser alligevel så korte,
så man knap når at opdage det, før man er hjemme igen.
Den næste store udfordring er at få lavet et budget for næste år. Det er så småt gået i gang, men
bliver rigtig svært, finansministeriet har godt nok givet lidt mere end sidste gang, men det er ikke
nok til at gøre, det vi gerne vil.
I sundhedskoordinationsudvalget arbejder vi med at få en ny sundhedsaftale gjort klar til næste år,
den skal være retningsgivende for, hvordan vores sundhedsvæsen skal udvikle sig de kommende
år, kommuner og hospitaler imellem. Det sker i et tæt samarbejde mellem region og kommuner,
Favrskov kommune er repræsenteret i dette udvalg.
Jeg har også deltaget i Folkemødet på Bornholm, det var nogle gode dage, med mange
interessante foredrag og gode oplevelser og i år dejligt vejr!
Venlig hilsen Birgit Marie Christensen
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Grethe Villadsen, Teknik og Miljø / Social og sundhed

Nu er det første halve år i den nye byrådsperiode gået. Der har været rigtig meget arbejde som
udvalgsformand, og måske specielt som ny på posten, det har været et puslespil, samtidig med
omlægninger på arbejdspladsen, at skulle tage så meget fri, men det har været spændende og
lærerigt, og jeg synes, vi er kommet godt i gang.
Udover de sager, vi har arbejdet med, har der været en del konferencer, og vi har haft dialogmøder
med brugere, - nu er budgetlægningen i fuld gang.
Her forsøger vi, at være tro mod vores valgprogram, men det er godt, at det er så tæt på valget, så
vi har jo næsten lige været rundt på gader og stræder, til borgermøder o.s.v. - Her på gadeplan
kommer der mange mennesker med ros og ris, men ikke mindst med tanker og gode ideer.
Der er bl.a. borgere, der efterlyser almen nyttige boliger I vores centerbyer, det er da noget, jeg vil
arbejde for, at de også kommer i betragtning.
Og så er jeg glad for, at flere har talt vand og skovrejsning. Jeg har endda været inviteret på
vandretur i et af vores sårbare vandområder, hvor en kreds af beboere gerne så, at der kom skov.
- vi kan ikke love, at det bliver et specifikt område først, men vi har et forslag med, hvor vi ønsker,
at afsætte et beløb til yderligere skovrejsning i samarbejde med vandrådet.
På Social og Sundhedsområdet, har vi fået rigtig mange gode forslag ind fra pårørenderådet Børn
og Handicap, ældrerådet m.m.
Det er dejligt med den interesse og det gode samarbejde.
Nu er alt læst og diskuteret første gang, og så bliver det grundigt bearbejdet på budgetseminaret.
Det nye år startede med en konference,
“ Fælles om det sociale ansvar”
indkaldt af de kirkelige organisationer med henblik på et samarbejde. En spændende og
inspirerende dag med fantastiske oplæg og bagefter workshops. Jeg deltog i flere af dem. Og
noget, der fascinerede mig, var en præst fra Odder, der fortalte om en “hjemmeplejepræst”, det er
ikke i stedet for ens egen præst. Det er simpelthen et ekstra tilbud, det er samtaler med alvorligt
syge mennesker og deres pårørende. Der er ingen dagsorden eller handleplan. Det kan være et
behov for at snakke med et menneske om angst, fortiden, fremtiden..... Det er Social og
Sundhedsassistenterne, der oplyser om tilbuddet. Og det er for alle borgere.
I Odder har det været en succes, så alt det her, er mundet ud i, at Mette Momsen startede 1 april
som hjemmeplejepræst i Favrskov kommune, en forsøgsordning, som evalueres i slutningen af
2018.
Så var der konferencen
“Hvordan har du det? 2017”. En god mulighed for at få talt med byrådskolleger på tværs af
kommuner i region midt.
Derudover var det dejligt, at Favrskov kommune ligger rigtig fint, når man sammenligner vores tal
med resten af regionen
Antallet af daglige rygere - her ligger Favrskov kommune tredje lavest i Region Midtjylland.
Højrisiko af alkohol i Favrskov - her ligger vi noget under gennemsnittet i regionen.
Begge områder har vi haft fokus på og har lavet forskellige indsatser, vi har haft og har stadig stor
fokus på de unge, vi har et mål ingen rygere under 18 år i 2030.
I forhold til alkoholindsatsen har der blandt andet været fokus på at hjælpe børnefamilierne.
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Det var bare for at fremhæve et par områder, man kan læse hele undersøgelsen på
http://www.hvordanhardudet.rm.dk/
Vores pæne resultater i den store sundhedsundersøgelse, skyldes selvfølgelig en målrettet indsats
fra mange sider, men har måske også noget at gøre med den decentrale placering af vores
sundhedscentre, jeg tror, det gør en forskel, det handler om nærhed og tilgængelighed.
Og nu har vi med indvielsen af sundhedscenter i Hinnerup, fået Sundhedscentre i alle fire
hovedbyer.
lørdag 9. juni 2018 var der en festlig indvielse, hvor Favrskov Mad bød på sund og lækker
morgenmad, så var der ellers åbent hus i sundhedscentret, med mulighed for at tale med
sundhedspersonale, samt de lokale patientforeninger, der deltog med stande. Og ikke mindst
hoppeborg til børnene, der var mange, der fandt vej til Hinnerup den dag.
Her i den nærmeste fremtid er der rejsegilde på det nye plejecenter Dommerparken i Hammel.
Næste sommer bliver Plejecentret indviet, det har været et meget stort projekt, her bliver 60 boliger
og 20 korttidspladser.
Og så skal vi snart i gang med udvidelsen af Plejecenteret i Voldum, et lidt mindre projekt, det er
en udvidelse med 10 pladser, så det nu kommer op på 20 pladser.
Til sidst vil jeg sige tak for de mange besøg på Socialdemokratiets stand på Lilleåmarkedet,
Det var dejligt med så mange der kiggede ind både lørdag og søndag. Og rigtig mange tak til
arbejdskræfterne bag arrangementet.
Venlig hilsen
Grethe

Lilleåmarked 2018
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Aktivitetsudvalget
Socialdemokraterne Favrskov
D. 7. juni holdt vi vores første møde og vi er nu i gang med at planlægge aktiviteter for det næste
halve år.
D. 10. september har du mulighed for at møde vores lokale folketingskandidat Daniel Toft
Jakobsen kl. 19 i Sløjfen i Hadsten
Vi har endnu ikke flere præcise datoer klar til jer, men vi kan afsløre, at der bliver arrangeret et
kursus i generationsskifte for medlemmerne af bestyrelserne i de 3 partiforeninger samt kredsens
bestyrelse i slutningen af oktober. I slutningen af november vil vi forsøge at arrangere en biograftur
og senere et møde med et politisk emne på dagsordenen. I vil modtage yderligere informationer,
når vi er længere med planlægningen.
Hvis du har nogle gode ideer eller ønsker til aktiviteter, er du velkommen til at skrive til følgende
mailadresse: mariannebrumsbjerg@hotmail.com
Vi håber, I alle har haft en god sommer og glæder os til at tage hul på en ny politisk sæson med
jer.
Med venlig hilsen
Anne Neergaard, Christian Bach, Hanne Bech Christiansen og Marianne D. Brumsbjerg.
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Navne og adresser:
Kredsen:
Formand:
Jørgen Nielsen, Kastanievej 16, Laurbjerg, 8870 Langå, mobil 2168 3593,
mail: i_n@c.dk
Næstformand:
Bent Eriksen, Dalstrøget 22, 8450 Hammel mobil 4239 8924,
mail: nin@gmail.dk
Kasserer:
Ove Nielsen, Engvej 13, 8370 Hadsten, mobil 2072 2812,
mail: ove@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Carl Georg Halby Christensen
Anne Neergaard
Poul Erik Kristiansen
Gert G. Torstensen
Uffe Pedersen
Harald Marsi

Lokale partiforeninger:
Favrskov Vest - formand:
Zizi Maja Junge, mobil 2980 3701, mail: zizi@berger-junge.dk
Hadsten - formand:
Jørgen Nielsen, mobil 2168 3593, mail: j_n@c.dk
Hinnerup – formand:
Harald Marsi, mobil 2573 3311, mail: marsi@outlook.dk
DSU – formand:
Marianne Brumsbjerg, mobil 4017 2284, mail:
mariannebrumsbjerg@hotmail.com

9

S - gruppen i Favrskov Byråd
Nils Borring

Borgmester
Formand for
Økonomiudvalg

Malerkrogen 12
8450 Hammel

30308224
nb@favrskov.dk

Niels Flade Nielsen Gruppeformand
Medl. Økonomiudvalg og Teknikog Miljøudvalg

Grævlingevej 6
8450 Hammel

24854619
nfnby@favrskov.dk

Isabell Friis
Madsen

Medl. Økonomiudvalget, Børneog Skoleudvalg

Hjaltesvej 31
8370 Hadsten

40618091
ifma@favrskov.dk

Rikke Randrup
Skåning

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Glentevej 24
8370 Hadsten

23843447
arrs@favrskov.dk

Erling Kvist
Andersen

Formand for Planudvalget. Medl. af
Arbejdsmarkedsud
valget.

Fredensgade 11 B
8382 Hinnerup

50952930
eand@favrskov.dk

Lone Boye

Medl. Kultur- og
Fritidsudvalget

Klintevej 16
8450 Hammel

60141853
lboy@favrskov.dk

Grethe Villadsen

Formand for
Social- og
Sundhedsudvalget

Voldum-Rudvej 75,
Voldum
8370 Hadsten

86491595
grvi@favrskov.dk

Søren Gade

Medl. Plan-udvalg
og Teknik- og
Miljøudvalg

Mårdalsvej 12
8660 Ulstrup

51153013
sgad@favrskov.dk

Steen Thomasen

Formand for
Kultur- og
Fritidsudvalget

Søndermarken 4
Søften
8382 Hinnerup

20685803
stth@favrskov.dk

Gitte Lyndrup
Lauritsen

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Søndermarken 40
8382 Hinnerup

28191782
glla@favrskov.dk

Gl. Viborgvej 2
8450 Hammel

22723233
eris@favrskov.dk

Erik Øster Særkjær Medl. Børne- og
Skoleudvalg
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