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Fællesskabet i Randers Kommune tager godt
imod ukrainske flygtninge
”Når der kommer ukrainske flygtninge til vores kommune,
så skal vi sørge for sikkerhed og tryghed og give dem medmenneskelig varme
midt i den frygtelige situation, de er blevet bragt i.”
”Ejerne af begge kollegier, Dragonparken og
de øvrige boliger, vi bruger til indkvartering af
ukrainere, har været meget imødekommende
og fleksible. Det vil jeg også gerne takke for”,
siger Torben Hansen.

Af John Degn
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Ordene ovenfor er borgmester Torben Hansens, og han har ikke været i tvivl om opgaven, siden de første ukrainske flygtninge kom
til Randers Kommune for næsten tre måneder siden. Og han har været glad for at se,
hvordan lokalsamfundet er gået til sagen.
”Fra starten blev ukrainerne taget godt
imod af private, organisationerne og offentlige myndigheder. Det har været en fornøjelse
at se, hvordan alle har stået sammen om at
løse den store humanitære opgave. Efter kort
tid kom der særlove, således at de ukrainske
flygtninge kunne sikres boliger, forsørgelse,
lægehjælp, skolegang og arbejde”, siger Torben Hansen.
”Jeg vil gerne rette en stor tak til de mange
frivillige, der har hjulpet med aktiviteter, tøjindsamlinger, privat indkvartering mm. Det
har været fuldstændig afgørende for at vi
kunne håndtere det i krigens første uger”, tilføjer borgmesteren.
Op til 600 ukrainere i Randers Kommune
I skrivende stund har mere end 300 ukrainere fået opholds- og arbejdstilladelse i Randers Kommune, og kommunen forventer 300
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Fotos: John Degn

mere – selvfølgelig afhængig af situationen i
Ukraine.
Mere end halvdelen er indkvarteret i Dragonparken, hvor kommunens ansatte, lokale
ukrainere samt lokale håndværkere på rekordtid har skabt nogle gode lejligheder.
”Endvidere er der ved at blive skabt et dejligt gårdmiljø som børn og forældre nyder.
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Tag over hovedet, mad, tryghed, medmenneskelighed, og noget der ligner en normal
hverdag for familierne og især for børnene,
er det første og det vigtigste”, fortæller Torben
Hansen om indsatsen for de nyankomne.
Randers Kommune har desuden indkvarteret flygtninge i nogle af ungdomsboligerne på
Thors Bakke og i sportskollegiet ved stadion.
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Statsministeren satte
JA-kampagnen i gang

S i Randers mener

Ja til et
styrket Europa
Den 1. juni skal vi alle
til stemmeurnerne. Vi
skal stemme om ophævelse af det danske
forsvarsforbehold i EU.
Der var et Europa
inden Putins krig i
Ukraine og et andet efter. En krig mod vores
europæiske værdier,
Frihed, Fred og Demokrati. Med den usikkerhed krigen har bragt
i hele Europa, bør vi
deltage fuldt ud i EU’s
forsvars- og sikkerhedspolitik, og det kan
vi kun ved at stemme
JA til afskaffelsen det
danske forbehold.
Danmark deltager i
dag i mange forskellige
samarbejder om forsvar og sikkerhed, bl.a.
i NATO som det største
af dem.
Men det ene samarbejde udelukker ikke
det andet, og jo flere
fællesskaber, vi er en
del af, jo stærkere står
vi. Derfor anbefaler vi,
at du stemmer JA den
1. juni til, at Danmark
kan deltage i det europæiske samarbejde om
forsvar og sikkerhed
ved at afskaffe EUforsvarsforbeholdet.
Jonas Fuglsang
formand for
Fællesledelsen

Foto: Marie Szwed

Af Malte Larsen, MF,
Vester Boulevard 29,
8920 Randers NV
•••••••••••••••••

Mette Frederiksen kom den 23.
april på besøg i Randers. På
Rådhustorvet var samlet flere
hundrede mennesker, der tog
meget varmt imod vores statsminister. Utallige mennesker
tog imod med åbne arme og bød
hende velkommen, typisk med
en bemærkning om at “du gør
det rigtig godt” eller “ vi er stolte
af dig”.

!

HUSK

Jeg anbefaler et JA
Danmark har en væsentlig stemme
i det europæiske samarbejde. Vi
har på mange måder brug for at
styrke EU på væsentlige områder
som klima, miljø og arbejdsmarked.
Jeg mener, at vi bør melde os
fuldt ind i EU samarbejdet. I en
tid, hvor USA signalerer, at Europa

skal håndtere flere af egne forsvarsopgaver, finder jeg det vigtigt,
at vi kan være med til træffe beslutningerne om disse opgaver.
Vi skal også kunne deltage i
f.eks fredsbevarende missioner i
EU regi.
Men den vigtigste anledning er
nok at stå sammen og udvise sammenhold over for Rusland.
Rigtig mange mennesker tog
positivt imod opfordringen på Rådhustorvet.
Tak til Randers for at vise sig fra
vores bedste side.

Se mere fra besøget, og
læs Niels Fuglsangs og
Iben Sønderups indlæg
om folkeafstemningen
den 1. juni.
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Malte Larsen er klar til
folketingsvalget
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Fællesledelsen afholder ordinær generalforsamling
mandag den 23. maj 2022 kl. 19.00
i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers C

Dagsorden og forslag til reviderede vedtægter kan ses på hjemmesiden soc-randers.dk
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Iben Sønderup er klar
til at kæmpe for Randers
i Folketinget
Af Henriette Malland
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Iben Sønderup stiller op til interview
en dejlig forårsdag foran blokken i
Sjællandsgade, hvor hun bor.
”Jeg er virkelig glad for Sjællandsgade,” fortæller Iben, ”det er sådan
et fint og hyggeligt arbejderkvarter,
hvor vi har det godt med hinanden.
Og så bor mit barnebarns familie
også her i gaden.”
Et par naboer kommer forbi og
hilser på os, mens vi sidder der på
bænken og laver interview.
Socialdemokrat i hjertet
Iben har altid været socialdemokrat i hjertet. Da Anders Fogh blev
statsminister, meldte hun sig ind i
Socialdemokratiet af frygt for Foghs
”minimalstat”, og fordi han ikke havde respekt for almindelig arbejdserfaring.
”Jeg tror på, at vi har brug for
menneskers hverdagserfaring, når
der skal laves politik, store planer
og lovgivning for vores land,” mener
Iben, som stiller op til Folketinget
ved næste folketingsvalg.
Ikke en dans på roser
Ibens liv har ikke altid været en
dans på roser. Som ganske ung
kom hun ind i et voldeligt parforhold, som nær havde kostet hende
livet: ”Jeg fik vristet mig løs i sidste
øjeblik og brugte mange år på at
komme overens med oplevelserne,”
fortæller Iben. ”Det forsinkede mig

også i min uddannelse. Jeg har ikke
gået på gymnasiet, men på HF på
VUC her i Randers. Jeg har lært at
kæmpe for at få ting til at lykkes.”
En af de ting, Iben vil kæmpe for,
er, at der skal være tid nok til børnene, når de skal i dagpasning, mens
forældrene går på arbejde.
”Børn er små følsomme sjæle. De
skal omfavnes af kærlighed og omsorg. Og ses som de mennesker,
de er.” Det samme gælder de unge,
mener Iben.
Mentor for unge
”For nylig mødte jeg Helle inde i
byen. Helle var for mange år siden kursusleder på et kursus for
arbejdsløse kvinder her i Randers.
På det kursus gik jeg,” fortæller Iben
og fortsætter: ”Og jeg var ikke kun
arbejdsløs, jeg var også gravid med
mit første barn og uden uddannelse. På Helles kursus fandt jeg ud af,
hvad jeg ville med min fremtid.”
Iben fik tre børn og tog så en uddannelse. På trods af 10 år som
SiD’er blev det ikke den faglærte
vej, men den boglige:
”Jeg søgte ind på universitetet,
frygtelig usikker på, om jeg nu var
klog nok til at gå der,” fortæller Iben.
Men det var hun. Iben blev gymnasielærer, og hun møder hver dag
de unge på deres egen bane. ”Jeg
forsøger hver dag at opmuntre dem
til at tro på deres egen fremtid,” fortæller Iben, som for nylig har taget
efteruddannelse som mentor for
unge.
”Alle mine elever har en ”hot-line”

Foto: Jan Szwed

til mig. Ingen skal stå alene,” fortæller hun.
Budskab til næste generation
Iben er nær pårørende til en krigsveteran. Hun ved, hvad det betyder
at have en i familien, der er eller har
været udsendt for Danmark. Hun har
i flere år kæmpet for anerkendelse af
og bedre forhold for veteraner.
Iben har mistet sin far, som døde
af hjertestop, og sin bror, som døde
af kræft.
- Hvis du skulle give et budskab videre til dit barnebarn, hvad skulle
det så være?

Iben kigger over på den anden
blok og tænker sig om, inden hun
svarer: ”Så ville jeg sige: Livet kan
være hårdt nogle gange. Men hvis
man får kærlighed og støtte, kan
man stå svære tider igennem.”
Headhuntet til
byrådet og Folketinget
Efter flere år som foreningsaktiv i
Socialdemokratiet blev Iben spurgt
om at stille op til byrådet i Randers.
Hun sagde ja til opgaven og blev
valgt første gang, hun stillede op.
Ibens otte år i byrådet har givet
hende en række resultater at se

tilbage på: oprydning og forskønnelse af Shell-grunden midt i Randers, oprydning af Q8-grunden ved
Assentoft, gangbro over Langå Station, lyskryds på Clausholmvej, cykelstier mange steder i kommunen,
veteranpolitik, ligestillingspolitik og
en hjernerystelseskoordinator.
”Jeg har jo arbejdet aktivt for de
her resultater, og de giver mig troen på, at jeg også i Folketinget vil
kunne skabe konkrete resultater for
Randers og de mennesker, der bor
her. Randers har et unikt fællesskab, som jeg gerne vil være talerør
for på ”borgen”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

... Hjælp til ukrainske flygtninge,
fortsat fra forsiden
Velkomstcenter letter kontakten
Langt den største del af de ukrainske flygtninge er kvinder og børn, og det kan selvsagt
være svært pludseligt at stå i et fremmed land
som flygtning, mens mænd, sønner, fædre og
brødre er blevet i Ukraine. For at gøre kontakten med offentlige myndigheder lettere har
kommunen samlet det hele i et velkomstcenter på sprogskolen i Vestergade i Randers.
”Her kan ukrainerne møde jobcentret,
pladsanvisningen, skoleafdelingen, ydelseskontoret, foreningslivet – ja alle de myndigheder der er relevante for en hurtig indgang
til Randers Kommune og en velfungerende
hverdag. Og der er tilbud om foredrag om
Danmark og det danske samfund, således at
mange udfordringer kan blive løst hurtigt og
effektivt”, siger Torben Hansen.
Han har siden den russiske invasion holdt
en lang række møder med bl.a. frivillige foreninger, skoler og erhvervsliv, så indsatsen er
blevet koordineret, og de forskellige aktører
har kunnet trække på hinanden styrker.
”Det har været vigtigt og en stor inspiration i
forhold til at løse opgaven i forhold til flygtningene. Jeg vil rose både foreningerne og skoler
og erhvervsliv for en flot indsats med ét mål
for øje: at sikre bedst mulige forhold for ukrai-

Fotos: John Degn

Herover: Stole på boliglageret på Hvidemøllevej. Sedlen til højre er skrevet af en medarbejder hos
Røde Kors: ”Damen der har afleveret dette, vil gerne at det går videre til ukrainske flygtninge.”
nerne. Jeg vil også udtrykke stor tak til vores
lokale ukrainske forening, Lastivka, som har
været uvurderlige i forhold til kulturforståelse,
arrangementer, til at skaffe ukrainske frivillige
mm. Tak”, lyder det fra borgmesteren.
Boligudstyr er stadig velkomment
Takken fra Torben Hansen går også til de
mange lokale virksomheder, som har lavet
donationer og solgt ting til indkøbspris for at
hjælpe.
”Og også en meget stor tak til de hundred-

vis af borgere i Randers Kommune, der har
doneret møbler, køkkengrej, legetøj mm. Det
er overvældende og helt afgørende vigtigt.
Der er nu også kommet så mange ukrainere,
at vi er ved at mangle boligudstyr. Så har du
køkkengrej, inventar eller andet til boligen, så
kan det afleveres på Hvidemøllevej 7 eller på
genbrugspladserne. Vi håber, mange flere vil
hjælpe”, siger borgmesteren.
Han er ikke i tvivl om, at indsatsen gør en
forskel for de ukrainske flygtninge.
”Jeg har haft samtaler med nogle af dem, og

de er meget glade for modtagelsen i Randers
og Danmark. De er glade for, at deres børn
kommer i skole og deltager i aktiviteter. De vil
rigtig gerne i arbejde, og de savner selvfølgelig også meget deres familier og Ukraine.
I øjeblikket er mere end 100 ukrainske børn
startet i skole i Randers Kommune. De er
blevet taget rigtig godt imod, og det er både
rørende og fantastisk at se glæden i deres
ansigter, når de er sammen med deres nye
kammerater”, siger Torben Hansen og tilføjer:
”Gennem tiden har Randers netop været
præget af evnen til at arbejde sammen, af
fællesskab og rummelighed. Her har vi tillid til
hinanden. Randers er rummeligt. Randers er
mangfoldigt. Randers er fællesskab. Det beviser vi lige nu. Og tak for at vi sammen fortsætter kampen for det gode – for mennesker
og imod barbari”.
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Nu venter vi på vedtagelsen af
sundhedsreformen
placering må forventes at blive en del af forliget.
Der vil blive afsat midler til etablering, og her
venter vi spændt på fordeling af økonomi. Bliver det primært midler til mursten og teknisk
udstyr? Funktioner, som kan varetages nært,
kan med fordel placereres i nærhospitalerne,
men der bliver ingen senge til indlæggelse.

Foto: Region Midtjylland

Af Henrik Gottlieb Hansen (S)
Medlem af regionsrådet
•••••••••••••••••

Socialdemokratiet har fremlagt forslag til
ny sundhedsreform, og det videre arbejde
med mange nye tiltag i regionen og kommunerne afventer en konkret aftale.
Nærhospitaler bliver en del af reformen, og der
er i udkastet foreløbig placeret 3 i Midtjylland,
det ene i Grenaa. Der er ønsker om at få et
nærhospital i mange kommuner, så antal og

De nye sundhedsklynger
Arbejdet i de nye sundhedsklynger afventer vedtagelse af sundhedsreformen, og jeg
glæder mig til, at vi kan komme i gang med
arbejdet. Jeg er sikker på, at vi får et godt
og konstruktivt samarbejde med kommuner,
hospitaler og almen praksis. Vi kan gøre det
bedre med sammenhæng i behandlingsforløb
- til glæde for patienterne.
Psykiatrien er også et område, som skal
indgå i dette samarbejde. Jeg håber, at vi kan
forbedre indsatsen, og specielt for unge er
der brug en ekstra indsats. Vi skal simpelthen
være bedre til forebyggelse. Der er brug for
yderligere indsats i psykiatrien, så den nye
psykiatriplan skal fremmes.
Også ulighed i sundhed bliver en opgave i
sundhedsklyngen, og den nye undersøgelse,
”Hvordan har du det?” er et godt grundlag for
arbejdet i Randersklyngen.
Vi skal sikre en dialog med patienter i øjen-

471 underskrifter for
lysregulering af
farlig skolevej i Vorup

højde, og snakken med den enkelte patient
skal tilpasses, så alle bliver hørt og medvirker
aktivt til beslutning om forløb og behandling.
De ressourcestærke patienter bliver i dag tilgodeset i sundhedsvæsenet. Det skal vi have
brudt med for at sikre lighed i sundhed.
Bæredygtighedsstrategien
Der er vedtaget en ambitiøs strategi og politik,
og vi er nu i gang med arbejdet i regionen for,
hvordan vi når de mål, som er fastsat. Udvalget for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg
er i gang med dette arbejde, og det indgår
også i en af de 4 sigtelinjer, som regionsrådet
har udpeget som specielt indsatsområde.
Co2-udledningen skal reduceres med 70 %
inden udgangen af 2030 i Region Midtjyllands
egen drift. Fordelingen af co2-udledningen
fordeler sig som følger:
•
•
•
•

80% Varer og Tjenesteydelser
11% Bygninger og Anlæg
5% Transport
4% Energi

Af Stoil Zaylov,
Fåborgvej 12, 8940 Vorup
•••••••••••••••••

Skolevejen til Søndermarkskolen i Vorup
er nu så farlig, at der må gøres noget.
Krydset Bøsbrovej, Mariendalsvej og
Skanderborggade med fodgængerovergang er livsfarlig at gå over, og det er
med livet som indsats at krydse vejen.
Sammen med Louise Klitgaard Nørring,
der er mor til 3 børn, har jeg, der er far til
2 børn, derfor taget initiativ til at samler
underskrifter fra forældre for en lysregulering ved krydset.
Bøsbrovej er gennemkørselsvej for megen tung trafik til industrikvarteret, den er
bybusvej og en direkte vej til motorvejen.
Mange benytter ligeledes vejen til at køre
børn til/fra skole.
Da skolerne i Vorup for år tilbage blev ned-

lagt, blev Søndermarkskolen reduceret til en
0-6.klasse-skole med 4 klasser på hver årgang. Det giver rigtig mange nye trafikanter
på vejen. Skolepatrulje er ikke en mulighed,
til dels pga. den lange afstand til skolen,
men endnu vigtigere er, at 6.klasses elever
ikke skal udsættes for den fare, der er ved
at hjælpe andre elever over vejen.
471 underskrifter fra bekymrede forældre
Louise Klitgaard Nørring og jeg var i slutningen af april hos borgmester Torben Hansen for at aflevere alle de 471 underskrifter,
vi havde indsamlet fra bekymrede forældre
i Vorup. Søndermarkskolen er jo den eneste skole tilbage i Vorup, og vi ønsker, at
vores børn kan gå sikkert i skole hver dag.
Vi er glade for, at der blev lyttet til vores
bekymringer, og vi ser frem til en mere sikker skolevej for både børn og voksne. Og
her er et lyskryds en absolut nødvendighed
for at store og små kan færdes i tryghed!

Hvordan sikrer vi bedre vilkår for
ansatte i Flextrafik?
Dette punkt har jeg været med til at sætte på
dagsorden i udvalget for Regional Udvikling,
efter at have modtaget flere henvendelser og
fulgt debatten i pressen.
Midttrafik står for udbud af kørslen på vegne af region og kommuner, og vi har fremført
problemer over for Midttrafik. Vi har nu modtaget et notat om de tiltag og opfølgninger,
der vil ske fra Midttrafiks side:
• Stikprøvekontrol af leverandører til Flextrafik for at sikre de lever op til kontrakten.
• Mulighed for at indføre skærpede krav ved
tilbudsafgivelse, så det kan sikres, at tilbud giver mulighed for at sikre vilkår for chauffører.
Midttrafiks bestyrelsesformand løfter endvidere problemstillingen politisk gennem trafikselskaberne i Danmark med ønske om en ny
lovgivning inden for f.eks. køre-og hviletidsbestemmelser.
Der skal være ordnede vilkår for chauffører,
og hvorfor er der i dag ikke krav i forhold til
køre- hviletid? Det gælder jo også passagernes sikkerhed!

Vi har ved besøg på hospitaler oplevet den
indsats, der iværksættes lokalt og specielt
med indsats fra Center for Bæredygtighed.
Dette center skal vi styrke og sikre, da det er

Børns trivsel og rammer for det
gode børneliv er vigtigt for os
Overholdelse af pasningsgarantien i Sydøst
er kun lykkedes, fordi forældre og personale
har gjort alt, hvad de kunne for at tilpasse sig
de muligheder, der med hiv og sving er skabt,
og vist stor fleksibilitet ift. løsninger. Det er
helt sikkert løsninger, som forældre og personale synes kunne være bedre, men som i
situationen har været det mulige.
Vi vil gerne sige både forældre og personale stor tak for at hjælpe med at få det til at
fungere derude.

Foto: Steen Bundgaard

Foto: Jan Szwed

en af forudsætningerne for, at vi når vores mål.
Jeg vil i en kommende udgave beskrive konkrete indsatser.

Af Pia Moldt, næstformand, Lise-Lotte Leervad
Larsen og Anne Hjortshøj. Medlemmer af Børnog Familieudvalget for Socialdemokratiet
•••••••••••••••••

Pasningsgarantien – muligheden for at få
sine børn i dagtilbud tæt på hjemmet er i
dag et gode i mange kommuner, herunder
Randers Kommune. Sådan skal det naturligvis være, da mange forældre har arbejde eller uddannelse, de skal passe, og
det kan ikke lade sig gøre uden ordentlige
pasningsmuligheder for børnene.
I Randers Kommune har vi pasningsgaranti
inden for 5 distrikter, således er forældrene
garanteret en plads tæt på hjemmet.
Kommunen overholder pasningsgarantien i
alle distrikter, men der har været sagt og skrevet meget om udfordringer med pasningsgarantien i dagtilbud Sydøst
Det er særligt 0-2 årsområdet, der pt. er
presset, og årsagerne er mange, bl.a. en
vandskade i Toftegården, en bus, der ikke
kunne bruges alligevel, en bålhytte, som
grundet brandfare ikke kunne bruges, og forsinkelser på byggeri i Tryllefløjten.

En kapacitetsanalyse er på trapperne
Vi ved, vi har et politisk ansvar, og forvaltningen er fortsat i gang med at finde løsninger,
så vi på ordentlig vis kan overholde pasningsgarantien. Der er bl.a. ansat flere dagplejere,
og der er løsninger på vej med bl.a. pavillonbygning og naturbus.
Vi får snart en kapacitetsanalyse, som viser
behovet for dagtilbudspladser sammenholdt
med de pladser, vi har. Der skal bl.a. bygges
en ny daginstitution i Munkdrup og udvidelser
i andre daginstitutioner.
Når vi får kapacitetsanalysen, må vi politisk
forholde os til, om dette er tilstrækkeligt, og
det er det sikkert ikke. Vi skal nok regne med,
at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet
bliver budgetstof ved de kommende budgetforhandlinger, og at forvaltningen sideløbende må arbejde med flere løsninger.
Børns trivsel og rammer for det gode børneliv vil have vores største opmærksomhed
nu og i de kommende år.
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Tillykke med 10 års-fødselsdagen til
Udbyhøj lystbådehavn!
Af Ellen Petersen (S)
Formand for omsorgsudvalget og
medlem af økonomiudvalget
•••••••••••••••••

Udbyhøj Lystbådehavn blev indviet og
taget i brug den 20. maj 2012. Den store
istandsættelse og investering var hårdt
tiltrængt, men forud for igangsættelsen af
arbejdet var der alligevel mange diskussioner om rimeligheden i at bruge så mange
penge på en lystbådehavn.
På daværende tidspunkt var jeg formand for
kulturudvalget, der havde ansvaret for lystbådehavnen, og jeg var, ligesom vores daværende borgmester Henning Jensen Nyhuus,
optaget af at have fokus på at udvikle kommunens landdistrikter.
Og med store summer fra EU lykkedes det
at få økonomien på plads.

I Udbyhøj lystbådehavn har man nu også mulighed for at opleve tropisk undervandslys,
som skaber stemning om aftenen i området omkring havnens to flydende shelters.
Fotos: Randers Kommune.

”Hvå sagde vi?”
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var
nervøse for det store projekt, da vi allerede
2 år efter indvielsen måtte ændre priserne i
nedadgående retning for at få sejlerne til at
bruge havnen.
Krisen kunne mærkes i alle landets lystbå-

dehavne, men særligt måtte vi, fortalerne for
havnen, høre en del bemærkninger som ”Hvá
sagde vi?”
Stor vækst og ventelister
Nu, 10 år efter indvielsen, kan vi konstatere,
at havnen oplever stor vækst i antallet af både
og besøgende. Det har medført ventelister på
udvalgte bådpladser, hvilket vidner om, at
havnen er blevet en attraktiv havn for sejlere,
havnegæster og har givet et landdistriktsløft,
som det var tiltænkt.
Stort tillykke med fødselsdagen, der fejres
den 20. og 21. maj 2022.

Foto: Jan Szwed

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Borgmesterbesøg
på Vennepunktet
Af Ib Møller Pedersen
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Foreningslivet blomstrer i Randers kommune. En af de mange foreninger er
”Vennepunktet”, som borgmester Torben
Hansen aflagde et besøg onsdag den 30.
marts 2022. ”Vennepunktet” er beliggende
på Boghvedevej i det nordlige Randers.
Det var Elisabeth Toft, nuværende formand
for ”Vennepunktet”, der tog imod Torben Hansen, fortalte om foreningen og viste rundt.
Hun kunne fortælle, at bygningen tidligere
tilhørte Levnedsmiddelkontrollen før kommunesammenlægningen i 2007, og at det i
dag er private udlejere, der ejer bygningen på
erhvervsmæssige vilkår med en 2% huslejestigning årligt.
Målgruppen for ”Vennepunktet” er alle borgere +18 år. Børnefamilier og børn ledsaget
af voksne er også meget velkomne. Foreningens formål er at etablere et værested, hvor
medlemmerne kan mødes om forskellige aktiviteter, som kan bidrage til fysisk og psykisk
velbefindende - venskab,fællesskab og rummelighed.
”Vennepunktet” har i øjeblikket 14 forskellige aktiviteter, der spænder over alt lige fra
stavgang og byhistorie til blomsterbinding og
stenhugning.
Læs meget mere på foreningens hjemmeside vennepunktetranders.dk
Desuden har ”Vennepunktet” også en velassorteret genbrugsbutik i kælderen, hvor man

kan købe pænt dametøj, mærkevarer, fodtøj,
tasker køkkenting, lamper og bøger m.v. Alle
effekterne får foreningen fra medlemmerne,
og de kan købes for små penge
Til at styre alle disse aktiviteter er der 14
aktivitetsledere, hvoraf flere har været aktive
i foreningen i mange år. 3 aktivitetsledere har
således været med i over 25 år.
Og her må vi lige bemærke, at ingen af
disse får nogen former for honorarer eller løn.
Det gælder også for de øvrige frivillige eller
bestyrelsen for den sags skyld.
Hvor får ”Vennepunktet” så sine
indtægter fra?
Hertil svarede Elisabeth Toft, at indtægterne
kom fra medlemmerne via betaling af kontingent og betaling for aktiviteterne samt tilskud
fra Randers Kommune. Indimellem, fortsætter Elisabeth Toft, er foreningen heldig med
at modtage en donation, sidst fra Lion´s Club
Gudenå, hvor man fik midler til indkøb af
PCére. Elisabeth Toft fortæller endvidere, at
foreningen i 2019 havde 275 medlemmer, og
sammen med det årlige tilskud på 150.000 kr,
som Omsorgsudvalget bevilgede, kunne økonomien hænge sammen.
Men foreningen ”Vennepunktet” står overfor nogle store udfordringer.
På grund af covid 19 har man været nødsaget til at holde lukket af sikkerhedsmæssige
årsager, som det er blevet påbudt foreningen.
”Vennepunktet” har klaret sig igennem nedlukningerne ved, at medlemmerne har betalt
kontingent, selvom de ikke havde adgang
til aktiviteterne,og vedat en tidligere udlejer

T.v.: Formanden for Vennepunktet, Elisabeth Toft
byder Torben Hansen velkommen og fortæller
om foreningens formål og aktiviteter. Herover:
Fire friske og farveglade kvinder fra maleholdet.
Fra venstre: Gerda Nielsen, Lis Hougaard, Inge
Mikkelsen og Michelle Adriansen.
Fotos: Ib Møller Pedersen

har sponsoreret 3 måneders husleje. ”Vennepunktet” har også fået bevilget tilskud fra
Randers Kommunes hjælpepakker, og det er
man glad for.
Men hvad med fremtiden for
”Vennepunktet”?
Økonomien er selvfølgelig en udfordring. Man
vil gerne åbne foreningen meget mere op. Lokalerne er der og er i et vist omfang ledige en

stor del af ugen, om aftenen, i weekenderne
og i sommerferien. Så der er god mulighed for
at starte nye aktiviteter op, og nye medlemmer er altid velkomne.
”Vennepunktet” har også en god beliggenhed i Randers Nordby, og man vil gerne samarbejde med andre foreninger og samarbejde
meget mere med Randers Kommune. Vi må
se, hvad der sker. Borgmester Torben Hansen var ihvertfald glad for, hvad han så.
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På JA-kampagne
i Randers
Den 23. april og den 7. maj førte Socialdemokratiet kampagner for et
JA til folkeafstemningen den 1. juni.
Statsminister Mette Frederiksen delte roser og Ja-romkugler ud i april
til de mange fremmødte på Rådhustorvet. Og den 7. maj måtte den
søde kager-tand igen holde for, da lokale socialdemokratiske
organisationsfolk og Iben Sønderup, Niels Fuglsang og Malte Larsen
debatterede med randrusianerne.

Foto: Jan Szwed

Foto: Gry Grave

Foto: Marie Szwed

Foto: Marie Szwed

Krigen kommer tæt på –
JA til at afskaffe forsvarsforbeholdet
Af Iben Sønderup, folketingskandidat,
Socialdemokratiet Randers Sydkreds
•••••••••••••••••

For nylig mødte jeg Mette Frederiksen i Aalborg.
Vi talte om krigen i Ukraine. Mette var næsten lige
kommet hjem fra sin rejse til Kyiv og var meget berørt af de meningsløse ødelæggelser, hun så der.
“Det er simpelthen et spor af vold, død og ødelæggelser, alle vegne hvor Putins soldater har været. Og det er bare så meningsløst,” sagde Mette.
For få år siden var jeg selv, sammen med et hold
veteraner, på en tur til Kroatien arrangeret af Veteranstøtten. Vi besøgte nogle af de områder, som var
allermest hærget af Balkankrigen. Stadig stod hus
efter hus i ruiner. Kroaterne var fattige og deres fremtid
udsigtsløs.

Veteranernes oplevelser og mødet med et sønderbombet land har sat et uudsletteligt spor i mig.
Da opgaven med genopbygningen af Balkan overgik
fra FN til EU, måtte Danmark trække sig fra arbejdet
pga. forsvarsforbeholdet. Verden er ikke den samme
efter Putins invasion af Ukraine. Forsvarsforbeholdet
giver ikke mening længere. Vi har en helt ny sikkerhedspolitisk situation. Det kalder på handling, indflydelse og ansvar.
Den 1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet.
Jeg håber, danskerne stemmer JA til at afskaffe
det, så Danmark fremover kan stå fuldt sammen
med EU om vores fælles sikkerhed.

Foto: Nils Jakobsen

Et dansk forsvar uden EU-forbehold

Af Niels Fuglsang (S)
MEP
•••••••••••••••••

Når vi snakker om, hvorvidt vi skal
afskaffe forsvarsforbeholdet, er det
vigtigste at afgøre med sig selv,
hvad man ønsker, at dansk uden-

rigs- og forsvarspolitik skal kunne
i fremtiden. Selv ønsker jeg et
dansk forsvar uden EU-forbehold
af to årsager:
For det første skal Danmark
have øget indflydelse og medbestemmelse på vores omverden.
Sikkerhedsbilledet er notorisk forandret med Ruslands krigsførelse i
Ukraine, stigende cyberangreb og
ukontrollerede flygtningestrømme.
Det forandrede sikkerhedsbillede skaber et behov for et fælles
handlerum, men relativt til vores
EU-nabolande er vi begrænset i
netop dét. Forsvarsforbeholdet af-

skærer nemlig Danmark fra at deltage på lige fod med vores naboer.
Når EU beslutter at igangsætte en
ny militær operation, har vi ingen
muligheder for at påvirke hvor,
hvordan eller med hvor meget.
Det er forkert at fremstille en
afskaffelse af forbeholdet som
noget, der fratager Danmarks
selvbestemmelse - tværtimod
styrkes den, for vi kan sidde med
ved forhandlingsbordet, influere
forsvarspolitiske beslutninger og
deltage i alle de missioner, vi vel at
mærke selv ønsker at deltage i.
Og samtidig får vi en vetoret,

så vi kan bremse en eventuel EUmission for alle, hvis vi ønsker det.
For det andet sætter Danmarks
størrelse en naturlig begrænsning
for, hvor stor gennemslagskraft og
beskyttelsesevne vi har. NATOsamarbejdet er vores garant for
beskyttelse af Danmarks territorielle grænser, og det ønsker ingen
at ændre ved. Men i de situationer,
hvor NATO-samarbejdet ikke aktiveres, ville vi gennem EU-forsvarssamarbejdet fortsat have handlemuligheder. De to forsvarspolitiske
samarbejder er ikke konkurrenter
om vores fælles sikkerhed, tværti-

mod. USA har faktisk gentagende
gange bedt EU om at tage mere
ansvar for sin egen sikkerhed ved
at investere i sit forsvar, så USA
ikke skal tage hele slæbet i NATO.
Et stærkt samarbejde i EU om
forsvaret vil derfor styrke NATO.
Jeg mener, at Danmark for
fremtiden skal have større vægt,
indflydelse og medbestemmelse
i EU. Derfor stemmer jeg for at
afskaffe forsvarsforbeholdet den
1. juni.

Socialdemokraten Randers • Februar 2022

JA

															

TIL FÆLLES
FORSVAR
AF VORES
SIKKERHED
Foto: Jan Szwed

Der var et Europa før Putins krig i Ukraine. Og
der er et Europa efter.
Det er et brutalt angreb på et frit land. Det er et
angreb på vores vigtigste værdier – på frihed, fred
og demokrati.

deler værdier med. Og vi skal løfte et større
ansvar for vores egen sikkerhed. Derfor skal vi
bidrage med 2 procent i NATO. Vi skal være
uafhængige af russisk gas. Og vi skal have et
styrket samarbejde om sikkerhed med de
demokratiske lande i Europa.

Fællesskabet har altid været Danmarks styrke. Den
tryghed, der ligger i at vide: Du er ikke alene. Det er
en tryghed, der giver mod. Og evne til at forsvare
det vi tror på.

Derfor anbefaler vi, at du stemmer JA den 1. juni
til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed ved at afskaffe
EU-forsvarsforbeholdet.

Danmark skal stå sammen med de lande, vi

Læs mere på socialdemokratiet.dk
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De unge vil have moderne seksualundervisning
Af Lise-Lotte Leervad Larsen (S)
Formand for Skole og Uddannelse
•••••••••••••••••

• Ja tak til sexambassadører.
• Nej tak til mobning.
• Nej tak til gammeldags måde at
tænke køn på.
Anbefalingerne er skåret ud i pap
og kommer fra de unge i Randers Fælleselevråd (RFE), og i
forbindelse med deres afsluttende møde, fik jeg anbefalingerne
overrakt.
De unge ønsker mere fokus på
trivslen, mere tidssvarende seksualundervisning og at alle elever,
også transkønnende, føler sig tilpasse i folkeskolen.
Og når det kommer fra de unge
selv, så skal vi lytte godt efter.
Skolen er nemlig deres arbejdsplads. De ved, hvordan hverdagen er på skolen. Derfor er deres
stemme vigtig, når vi søger svar
på, hvordan vi kan gøre skolen til et
endnu bedre sted at være barn og
ung i. De har mange af svarene på,
hvordan de får endnu mere trivsel,
lyst og motivation til læring, og det
skal vi lytte til.
Og de unges budskab er klart. De
ønsker:

Mere fokus på trivsel og mobning
Flere af de unge har selv prøvet
at blive mobbet og haft det svært i
skolen. Derfor er anbefalingen til de
voksne, at der bliver sat mere fokus
på mobning.
Alle skoler skal have en antimobbestrategi, men de unge mangler
viden om den. De ønsker, at de
voksne griber hurtigere og hårdere
ind, når de opdager mobning. Ønsket er, at de unge skal opleve, at
de ikke står alene.
RFE har lavet en podcast om
mobning og en værktøjskasse fyldt
med forslag til aktiviteter til klassen,
som kan være med til at øge trivslen
og forhindre mobning.
Bedre, mere, professionelt og
moderne seksualundervisning
Håbet er at få seksualundervisning,
hvor de unge kan føle sig trygge,
og hvor ingen spørgsmål er pinlige.
Ønsket er også, at der afsættes
endnu mere tid af til seksualundervisning og JA TAK til en mere professionel tilgang til undervisningen
og NEJ TAK til undervisning, hvor
den enkelte lærer taler ud fra egne
erfaringer.
Der er forslag til at oprette anonyme brevkasser – ja tak til sexambassadører og mere fokus på køn,
seksualitet og krop – seksualunder-

visning er meget mere end kønssygdomme og prævention.
Fokus på køn
Som ung skal man have lov til at
være sig selv, og det skal være trygt
at være transkønnet i folkeskolen.
Det skal være acceptabelt at være
anderledes og ikke blive dømt for
sin påklædning.
RFE vil gerne væk fra den meget
gammeldags måde at tænke køn –
drenge og piger: Nedlæg drengeog pigetoiletter, tag skiltene ned,
eller sæt et stykke papir over. Drop
opdeling i drenge- og pigegrupper
og JA TAK til individuelle brusekabiner i stedet for fælles baderum.
RFE har lavet en plakat, som kan
hænges op på skolerne og i klasseværelserne. Plakaten stiller spørgsmål og giver svar pm transkønnethed. Ønsket er at skabe synlighed
og viden, så alle uanset seksuel
orientering kan føle sig godt tilpas.
Kære Randers Fælles Elevråd!
Tusind tak for anbefalingerne. Det
er et flot stykke arbejde, I har lavet,
og nogle vigtige og relevante emner,
som jeg tager med videre i det politiske arbejde. Anbefalingerne er også
delt i Skolerådet, og jeg håber,
at skolebestyrelserne på skolerne
også vil arbejde med anbefalingerne.

Privatfoto

I Randers Fælleselevråd mødes elevrådsrepræsentanter på tværs af skoler. Fra hver folkeskole kan 2 elever fra 6.-10. klasse deltage. Formålet er
at skabe en platform, hvor elevernes holdninger kan komme til udtryk, og
hvor eleverne kan være med til at skabe et bedre skoleliv for alle elever i
folkeskolen. Det har eksisteret siden 2016.
På billedet ses fra venstre: Sif, Laura og Eddie fra RFE, skolechef Carsten Andersen og Lise-Lotte Leervad Larsen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fokus på nærhed og lighed i sundhed
Den omfattende undersøgelse ”Hvordan har du det?”
peger på få forbedringer, men mest alarmerende tendenser
i både fysisk og mental trivsel

Foto: Region Midtjylland

mere pleje, og som har flere kroniske sygdomme. Hvis vi ser på tallene, så er der dobbelt op på 80-årige
inden år 2040, og antal borgere i alderen 18-64 år er faldende for hver
borger over 64 år:

Af Gitte Færgemann (S)
Medlem af regionsrådet
•••••••••••••••••

• I år 2000: 4,3 borger
• I år 2022: 2,9 borger
• I år 2040: 2,2 borger

Udvalget for lighed i sundhed har
nu haft sit første møde, og jeg
glæder mig helt vildt til at være
med til at gøre en forskel for de
borgere, som på en eller anden
måde har det lidt sværere end
gennemsnittet.
Der er nok at tage fat på, og efter sommerferien bliver vi lidt klarere i spyttet på, hvilke områder
vi tager fat i. Men én ting er helt
sikkert: Regionen og den 19 kommuner skal i højere grad samarbejde om forebyggelse.

Når vi ser på undersøgelsen ”Hvordan har du det?”, så er uligheden
større, jo lavere indkomst og uddannelsesniveau, man har. Bl.a. er der
en forskel på levealderen for kræftpatienter på 10 år!
Undersøgelsen er lavet helt ned
på sogneniveau og kommuneniveau. Undersøgelsen er lavet for
16-årige og opefter.
Analysen opdeler kommunen i
områder på baggrund af befolkningens uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og personindkomst.
Og den er således et redskab til
at identificere områder med store
sundhedsudfordringer.

På det første møde blev vi præsenteret for undersøgelsen ”Hvordan
har du det?”, som jeg vil tage udgangspunkt i.
Hvis vi ser på den demografiske
udvikling, så bliver det problematisk
at få nok personale, som kan passe
på de store årgange, som kræver

Randers Kommune og
resten af regionen
Hvis vi sammenligner Randers
Kommune med resten af regionen:
• Rygning: 16% ryger, og vi er på

Behandlingsbyrden af multisyge
Flere har kroniske sygdomme og er
multisyge, og der er sket en stigning
samlet set i regionen. Forekomsten
af multisyge er steget fra 38% i
2010 til 47% i 2021. Der er et stort
behov for patientrettet forebyggelse, da behandlingsbyrden er steget.
I Randers Kommune er der større
forekomst af:
• Forhøjet blodtryk, diabetes, Kol,
diskusprolaps og andre rygsygdomme, angst, depression, migræne eller hyppig hovedpine.
Hvis vi ser på den mentale sundhed, så er der særligt sket en forværring for unge imellem 16 og 29
år. Den mentale sundhed er forværret på:
• Trivsel og livskvalitet, stress,
ængstelighed, ensomhed og depression. En udvikling, som er alarmerende, og som vi skal tage alvorligt NU.

vægtige, svarende til 57% af Randers Kommunes borgere. I regionen er gennemsnittet 54%.
• Alkohol: 14% drikker mere
end 10 genstande ugentligt – det er
bedre end gennemsnittet, som ligger på 15%.

Ændring af livsstil
Det gælder alles sundhed, men i
høj grad de unge, som jo skal være
dem, som skal tage sig af os, når vi
bliver gamle.
For uanset om vi kan lide det eller ej, så bliver vi mere syge, hvis vi
ryger, drikker for meget, er inaktive
og spiser for meget. Så vi skal altså
finde en anden måde at hygge os
på.

Samlet set i forhold til sidste undersøgelse er Randers Kommune blevet lidt bedre på rygning og alkohol,
hvorimod der er sket en forværring

Hele undersøgelsen kan findes
på: https://www.defactum.dk/omDEFACTUM/projektsite/hvordanhar-du-det/

Planchen viser sammenhængen mellem forskellige faktorer og ulighed i sundhed.
Illustration: Region MIdtjylland

en 4. plads over dem som ryger
mest. I flere områder er det 23%,
der ryger – gennemsnittet i regionen er 13%.
• Fysisk inaktive: 19%, og i flere
områder i kommunen 22% – gennemsnit i regionen er 18%
• Usundt kostmønster: 22%, og
i flere områder i kommunen 26% –
op mod resten af regionen på 18%
• Overvægt: 37% er moderat
overvægtige, og 20% er svært over-

på fysisk aktivitet, kost, overvægt
og dårlig søvn.
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Havndal Sundhedshus
er nu åbnet
Af Anne Hjortshøj (S)
Formand for landdistriktsudvalget
•••••••••••••••••

Vi startede ud med en idé om et sundhedshus, som skulle kunne være med til at øge
sundhedsindsatsen i et af de yderste hjørner af Randers Kommune.
Der blev nedsat et paragraf 17, stk. 4udvalg, som skulle arbejde med oprettelsen af sundhedshuset. Her var borgere og
politikere på lige fod med hinanden en del
af udvalget.
I udvalget lænede vi os op ad hjælp og
inspiration fra det eksisterende sundhedscenter i Randers, og visionen var, at sundhedshuset i Havndal skulle kunne meget
af det samme som sundhedscentret.
Mere end et sundhedshus
Dernæst havde vi et mål om at samle flere
forskellige fagligheder fra kommunens øvrige forvaltninger, så vi på den måde ville
få mere end et sundhedshus – nemlig et
hus med både sundhedstilbud, øvrige
kommunale borgertilbud samt mulighed
for, at frivillige fra lokalområdet kunne få
lokaler at være i. Alt sammen i respekt for
de gode lokale initiativer og faciliteter, der
eksisterer i forvejen.

Muligheder, udvikling og fællesskab
Og endelig den 1, april 2022 blev Havndal
Sundhedshus officielt erklæret for åbent.
Over 200 borgere var mødt op for at
være med til at fejre, at sundhedshuset nu
endelig stod færdigt.
Med Havndal Sundhedshus får vi i landdistrikterne nu også nærhed til sundhed og
andre kommunale tilbud.
Vi har decentraliseret, vi har skabt en
bedre balance, vi har skabt muligheder
og udvikling. Jeg er sikker på, at vi med
Havndal Sundhedshus har skabt et godt
eksempel for fremtiden – et eksempel på,
hvad man kan realisere i fællesskab. Et eksempel på, hvordan moderne sundhedsfremme og andre kommunale tilbud skal
tænkes og realiseres i vores landdistrikter.
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Malte Larsen er klar
til folketingsvalg!
Af John Degn
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Medlemmerne i socialdemokratiets
kredsorganisation i Randers Nord var
mandag indkaldt til generalforsamling i Gjerlev aktivitetscenter.
Blandt mange andre
punkter på dagsordenen
var også valg af folketingskandidat.
Medlemmerne genvalgte
Malte Larsen, der siden
2014 har været kredsens
kandidat.
“Jeg er enormt stolt over
at være randrusiansk folketingsmedlem,” siger Malte
i forbindelse med genudnævnelsen, og fortsætter:
“Jeg glæder mig i al beskedenhed over, at den socialdemokratiske
dagsorden
har positiv betydning for rigtig mange danskere.”
Lige nu er der flere konkrete eksempler på betydningen af et folketingsmedlem med indsigt i de lokale
udfordringer: Der graves
ved
cykelstien
mellem
Mejlby og Hald, og arbejdet

Privatfoto

med tilslutningsanlæg ved
Randers Nord er umiddelbart forestående.
Pensionisternes forbedrede
modregningsregler,
den forbedrede kommunale
økonomi i Randers og udsigten til bedre finansieringsmuligheder af huse i oplandet
er nogle af de politiske resultater, der er opnået i denne
valgperiode.
Også kredsformand Hans
Esdahl glæder sig over
genvalget:
“Malte yder en meget stor
indsats på Christiansborg.
Han er rigtig god til at orientere sit bagland, men også
til at bære vores ønsker ind
på Borgen.”
Hans Esdahl glæder sig

også også over Maltes
nylige forfremmelse til Socialdemokratiets erhvervsordfører: “Det betyder jo, at
folketingsgruppen også har
lagt mærke til Maltes kvaliteter og indsats i det daglige
arbejde.”

Efter 60 år! Læs
mere om den nye
cykelsti på
bagsiden

Indflydelse med muligheder
Vær med - bliv medlem nu
UDVIKLING AF BYER OG
LANDDISTRIKTER SKAL

ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG BÆREDYGTIGHED
SKAL SIKRE VORES
DAGLIGE VELFÆRD

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

OG
Som medlem harVÆRE
duMÅLRETTET
mulighed
for
NYTÆNKENDE
direkte indflydelse
• Nye former for aktiv, tidlig og bred borgerinddragelse.

blandet bebyggelse, lys, luft og adgang til vandet for alle.

• Styrkelse af Randers midtby og etablering af klimabro
og forlængelse af Ringboulevarden.

• En aktiv bosætningspolitik med plads og hjerterum

til alle aldersgrupper: attraktive byggegrunde, private
og almene boliger med nærhed til daginstitutioner,
skoler, idræt, kultur og transport.

VELFÆRD VI KAN REGNE MED

• At FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal

Vær med til at formulere
Socialdemokratiets lokale politik - og dermed
politikken i Randers Kommune
• At Flodbyen bliver præget af kvalitet, bæredygtighed,

TRIVSEL I
HVERDAGEN

være grundlag for kommunens planlægning og drift.

• En stærkt jobskabende erhvervspolitik med hurtig sags-

TILLID TRYGHED FÆLLESSKAB

behandling og ekstra fokus på iværksættere, små og
mellemstore virksomheder.

• En sund kommunal økonomi. Den er forudsætningen for,

at Randers Kommune kan bestemme selv – og forudsætningen for gode og langsigtede beslutninger på velfærden.

Og vi vil

Få nem adgang til vores medlemmer af byråd,
regionsråd og Folketinget
• Fornøden støtte til forsamlingshuse og øgede

• Tage ansvar for et kommunalt budget, der har den nære

• Udvikling af by- og landsbyfællesskaber,

• Søge de bredest mulige flertal i byrådet.

midler til områdefornyelse.

velfærd som højeste prioritet.

herunder klynger.

• Optræde med ordentlighed i både ord og handling.

• Øget turisme i hele Randers Kommune.

Deltage i spændende medlemsarrangementer
IDRÆT OG KULTUR
OG VI
MED PULS OG STYRKE
Har du lyst til at stille
op til byrådet? - så– erVIL MERE
medlemskab af et politisk parti
den nemmeste vej
Socialdemokratiet vil arbejde for:

• Fritidspas til børn og unge under 18 år, som har behov
for kontingentstøtte til medlemskab af en forening.

Øverst: Sundhedskoordinator for Havndal Sundhedshus Ulla Skov Aldahl taler
med en borger ved åbningen.
Herover: Borgmester Torben Hansen og formand for landdistriktsudvalget Anne
Hjortshøj plantede et træ som symbol på åbningen af Havndal Sundhedshus.
Fotos: Randers Kmmune

• Forstærket støtte til det frivillige foreningsliv.

www.soc-randers.dk
/SocRanders

• Attraktive lokale idrætsfaciliteter.

Få lokale og landsdækkende
medlemsblade med posten
• Sportsmæssige talent-tilbud i folkeskolen.

• Et stærkt og professionelt kulturliv med museer, teatre,
musiksteder og orkestre.

• Muligheder for musisk og kreativ udfoldelse i hverdagen
med tilbud til især børn, unge og amatører.

SOCIALDEMOKRATIET

• En styrkelse af bibliotekernes informationsindsats og kul-

RANDERS KOMMUNE

SOCIALDEMOKRATIET RANDERS KOMMUNE

TRIVSEL I HVERDAGEN

turbærende funktion – og støtte til renovering af rammer
og udvikling af indhold for alle institutioner i Kulturhuset.

SOCIALDEMOKRATIET

RANDERS
KOMMUNE
LæsLæs
mere
om medlemskab
på
mere om medlemskab
socialdemokratiet.dk
på soc-randers.dk
Eller kontakt:
Socialdemokratiet
Randers Kommune
Kommune
Socialdemokratiet ii Randers
v/formand
Jonas
Fuglsang
v/formand
Svend
Bak
jonasfuglsang87@gmail.com
sv.aa.bak@gmail.com
~ Tlf. 2021 0527
Tlf. 20262420
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Er grøn omstilling nok til den fremtidige energiforsyning?

Er dette fremtidens nye pejlemærke, når det gælder energi?
Foto: Bigstock

Af Per Blicher
Formand partiforening Randers Nord
•••••••••••••••••

Alle taler om energi: el, varme og fossile brændstoffer,
hvor priserne stiger skyhøjt.
Kan vi fremadrettet klare os med den grønne omstilling, og kan danskerne betale en højere pris for energien,
når der lukkes ned for energiforsyningerne fra Rusland?
Bliver vi nødt til at tænke nye tanker til fremtidens forbrug og priser på energien?
Kan Danmark i den forbindelse undgå den truende inflation, der ikke er set større i mange år?
Og kan de, der har mindst i vores samfund, klare dagen og vejen med udsigt til voldsomme prisstigninger på
næsten alt også de daglige fornødenheder.
Dette var blot nogle tanker - nu hvor det ellers lige gik så
godt ...
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Nyvalgt bestyrelse i Randers Nordkreds
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Mandag den 9. maj afholdt Randers Nordkredsen generalforsamling i Gjerlev aktivitetscenter.
Kredsformand Hans Esdahl
fremlagde en flot beretning fra
bestyrelsen, desuden fik vi gode
orienteringer fra folketingsmedlem Malte Larsen og regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen.
De fremmødte medlemmer sikrede en konstruktiv debat under

alle tre fremlæggelser.
Generalforsamlingen
valgte
også ny bestyrelse. Her var der
genvalg til kasserer Peter Hansen
og bestyrelsesmedlem Michael
Mose. Nyvalgt blev Michelle
Hundborg, der erstatter Christian
Soelberg, der ikke genopstillede.
På billedet ses den nye bestyrelse med suppleanter, samt folketingsmedlem Malte Larsen og

regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen.
Venlig hilsen
bestyrelsen

Ministerbesøg på VIA University College
Af Per Blicher
Formand partiforening Randers Nord og
medlem af FU i Socialdemokratiet
Region Midtjylland
•••••••••••••••••

Erhvervsminister Simon Kollerup kom
den 28. marts forbi Randers for at orientere socialdemokraterne i Randers
Kommune om krisen i Ukraine og dansk
økonomi og erhvervspolitik.
Efter et godt og fyldigt indlæg omkring
emnerne fra erhvervsministeren var der
mulighed for spørgsmål fra de mange
fremmødte.
Ellen Petersen spurgte ind til bankernes økonomiske ageren og de mange
trepartsforhandlinger, der var arbejdet
med, og roste ministeren for godt arbejde.
Anne Hjortshøj stillede spørgsmål

omkring landdistrikterne og mulighed for
finansiering.
Iben Sønderup ønskede nogle svar
på tempoet for den grønne omstilling.
Leo Møller stillede spørgsmål omkring
vindmøllestrøm og kapaciteten i vores
elnet.
Henrik Leth ønskede nogle svar på
havplanen.
Disse var blot nogle af mange gode
spørgsmål, som blev stillet til ministeren.
Eksport af grøn viden
Ministeren svarede godt og meget engageret på spørgsmålene og kom endvidere ind på emner som minus-renter,
statsgaranti til boliglån, prisstigninger
på brændstof, varme og el, flygtninge
fra Ukraine, de ekstra regninger, som
det danske samfund kan forvente kommer, grøn energi, grøn produktion og de

store muligheder, der nu åbner sig for de
dygtige danske virksomheder med eksport af grønne produkter og grøn viden
til hele Europa. Den grønne omstilling er
vigtigere end nogensinde, nu hvor vi forsøger at gøre os uafhængige af energi
fra Rusland.
Ved afrunding af mødet var der stor
tak fra de fremmødte og mødeleder og
referent Per Blicher til minister Simon
Kollerup for at have ledt os igennem en
spændende aften med en god og grundig orientering om de aktuelle kritiske
emner.
Mødet var arrangeret af forretningsudvalget i Socialdemakratiet Region Midtjylland og Fællesledelsen i Randers Kommune.
Foto: Jan Szwed
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Folkemøde 2022 - uge 37
Åbning:

Lørdag den 10. september
Læs mere på

folkemøde-randers.dk
Indflydelse med muligheder
Vær med - bliv medlem nu
UDVIKLING AF BYER OG
LANDDISTRIKTER SKAL

OG
Som medlem harVÆRE
duMÅLRETTET
mulighed
for
NYTÆNKENDE
direkte indflydelse

ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG BÆREDYGTIGHED
SKAL SIKRE VORES
DAGLIGE VELFÆRD

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

•

Nye former for aktiv, tidlig og bred borgerinddragelse.

•

•

At Flodbyen bliver præget af kvalitet, bæredygtighed,
blandet bebyggelse, lys, luft og adgang til vandet for alle.

At FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal
være grundlag for kommunens planlægning og drift.

•

•

Styrkelse af Randers midtby og etablering af klimabro
og forlængelse af Ringboulevarden.

En stærkt jobskabende erhvervspolitik med hurtig sagsbehandling og ekstra fokus på iværksættere, små og
mellemstore virksomheder.

•

En aktiv bosætningspolitik med plads og hjerterum
til alle aldersgrupper: attraktive byggegrunde, private
og almene boliger med nærhed til daginstitutioner,
skoler, idræt, kultur og transport.

•

En sund kommunal økonomi. Den er forudsætningen for,
at Randers Kommune kan bestemme selv – og forudsætningen for gode og langsigtede beslutninger på velfærden.

Vær med til at formulere
Socialdemokratiets lokale politik - og dermed
politikken i Randers Kommune

TRIVSEL I
HVERDAGEN
VELFÆRD VI KAN REGNE MED

TILLID TRYGHED FÆLLESSKAB

Og vi vil

Få nem adgang til vores medlemmer af byråd,
regionsråd og Folketinget
•

Fornøden støtte til forsamlingshuse og øgede
midler til områdefornyelse.

•

Tage ansvar for et kommunalt budget, der har den nære
velfærd som højeste prioritet.

•

Udvikling af by- og landsbyfællesskaber,
herunder klynger.

•

Søge de bredest mulige flertal i byrådet.

•

Øget turisme i hele Randers Kommune.

•

Optræde med ordentlighed i både ord og handling.

•

Fritidspas til børn og unge under 18 år, som har behov
for kontingentstøtte til medlemskab af en forening.

•

Forstærket støtte til det frivillige foreningsliv.

•

Attraktive lokale idrætsfaciliteter.

•

Sportsmæssige talent-tilbud i folkeskolen.

•

Et stærkt og professionelt kulturliv med museer, teatre,
musiksteder og orkestre.

•

Muligheder for musisk og kreativ udfoldelse i hverdagen
med tilbud til især børn, unge og amatører.

•

En styrkelse af bibliotekernes informationsindsats og kulturbærende funktion – og støtte til renovering af rammer
og udvikling af indhold for alle institutioner i Kulturhuset.

Partiforening
Randers Nord
inviterer til tre spændende
arrangementer
i sommeren.
Nærmere info og
tilmelding:
Scan QR-koderne
eller kontakt
Leo Møller

Tlf: +45 +4520136330
leom@leom.dk

Tur til Folketinget

Aktiviteter sommer 2022
Bowling

Alle er velkommen til
at deltage!

Alle er velkommen til
at deltage!

Dato: 11. juni 2022
kl. 08:00 til 20:00
Sted: Folketinget,
Christiansborg,
1218 København K

Dato: 23. august 2022
kl. 18:00 til 20:00
Sted: Masterbowl,
Mariagervej 139-141,
8920 Randers NV

Vi besøger Folketinget/
Tårnet og spiser frokost
i socialdemokraternes
gruppeværelse på
Christiansborg.
Der er afgang med bus
den 11. juni 2022.

Vi vil prøve noget nyt
og inviterer til bowling
og hyggeligt samvær. Vi
mødes kl. 18.00 og bowler 1 time, hvorefter vi
afslutter med et mindre
traktement.
Der er begrænset antal
pladser, så det ”først til
mølle”- princippet, der
gælder.

Randers Kommunes
budget 2023
Kun for medlemmer af
Socialdemokratiet!

Dato: 7. september 2022
kl. 19:00 til 21:00
Sted: Medlemmerne får
besked direkte
Borgmester Torben
Hansen løfter sløret for
noget af indholdet i de
kommende
budgetforhandlinger.

Deltage i spændende medlemsarrangementer
IDRÆT OG KULTUR
OG VI
MED PULS OG STYRKE
Har du lyst til at stille
op til byrådet? - så– erVIL MERE
medlemskab af et politisk parti
den nemmeste vej
Socialdemokratiet vil arbejde for:

www.soc-randers.dk
/SocRanders

Få lokale og landsdækkende
medlemsblade med posten

SOCIALDEMOKRATIET RANDERS KOMMUNE

SOCIALDEMOKRATIET

RANDERS KOMMUNE
TRIVSEL I HVERDAGEN

SOCIALDEMOKRATIET

RANDERS
KOMMUNE
Læs
om
på
Læs mere
mere
ommedlemskab
medlemskab
socialdemokratiet.dk
på soc-randers.dk
Eller kontakt:
Socialdemokratiet
Randers Kommune
Kommune
Socialdemokratiet ii Randers
v/formand
Jonas
Fuglsang
v/formand
Svend
Bak
sv.aa.bak@gmail.com
~ Tlf. 2021 0527
jonasfuglsang87@gmail.com
Tlf. 20262420

Husk at stemme til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni!
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Velkommen til flygtede ukrainere i Havndal
Menighedsrådet Udbyneder-Kastbjerg havde den sidste lørdag i april inviteret
til ukrainsk dag og sammenskuds-picnic i Havndal Hallen.
Menighedsrådsformand Christian Boldsen bød med ukrainsk tolkebistand velkommen
til de mange børn og voksne, der var kommet for at nyde nogle fredelige timer med
underholdning, snak og dejlig mad. For en stund kom uroen og bekymringerne
hos både de flygtede og de herboende ukrainere forhåbentlig en smule på afstand

Af Camilla Gellert Nielsen
og Jan Szwed (fotos)
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Havndal Hallen summede af
både alvorlig og munter snak
på både dansk og ukrainsk
efter velkomsten og den rørende afsyngning af Ukraines
nationalsang.
På billedet øverst til højre
er Julia, der har boet 12 år i
Havndal, ved at servere den
ukrainske nationalret borscht,
der smagte aldeles skønt.
I hallen kunne man se hånd-

broderede, traditionelle ukrainske bryllupsduge, keramikfigurer og billeder med ukrainske
symboler: fx skytsdyret hanen,
frugtbarhedstegnet møllen og
nationalblomsten solsikken,
der ifølge Julia, står for troskab, vilje og taknemlighed.
En bog af den ukrainske
forfatter Taras Sjevtjenko
(1814-1861), der har samme
betydning i Ukraine som H.C.
Andersen har i Danmark,
kunne også ses på ”bryllupsbordet”.
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Verdensmål og æresborger

En festival for
bæredygtig udviklling
Den 29. april havde Randers Kommune og
Randers Cityforening inviteret til festival for
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Formålet med festivalen var at inspirere til i
stort og småt at handle efter målene.
På den velbesøgte festival kunne man diskutere med politikere og møde en lang række
lokale virksomheder, foreninger og
institutioner, som på hver deres måde
arbejder med et eller flere verdensmål.

Efter 60 år: Nu
kommer cykelstien fra Mejlby til
Hald
Af Malte Larsen, MF,
Vester Boulevard 29,
8920 Randers NV
•••••••••••••••••

I mere end 60 år har arealet langs Hadsundvej været
udlagt til cykelsti.

Foto: Jan Szwed

Beboerne langs vejen har talrige gange efterlyst, at cykelstien blev etableret.
I valgkampen 2019 blev
ønsket gentaget både på min
kampagneturne, men også
ved vælgermøde i Hald .
Samarbejdet med politikerne i Randers byråd gjorde,

at stien var “grydeklar”, og
på Christiansborg skulle vi
blot levere det sidste skub,
da midlerne i cykelstipuljen
skulle prioriteres.
Cykelstien vil gøre det
mere sikkert at færdes på
cykelture nord for Randers.
Glæden er derfor stor, nu
hvor maskinerne er i gang.
Jeg ser frem til at cykle på
stien, forhåbentlig sammen
med mange andre.

Foto: Jan Szwed

Foto: Jan Szwed

Alt malerarbejde udføres!

MALERFIRMA PREBEN RASMUSSEN
GA R A N T I P Å K V A L I T E T

Kristrupvej 63 · 8960 Randers SØ · Tlf

86 41 55 16

Øverst: CEO Anders C. Anderson fra virksomheden MAKEEN
Energy blev på festivalen kåret af borgmester Torben Hansen som Årets Randersborger 2021. MAKEEN Energy bliver
den første virksomhed, der etablerer sig på den nye Randers
Havn øst for byen. Her vil virksomheden opføre et nyt anlæg,
der kan omdanne affaldsplast til olie.
Herover: Byårdsmedlemmerne Daniel Madier (C), Anker
Boje og Christian E. Pedersen (S) i selskab en af kommunens
embedsmænd og Bo Dreholt, der var gæst på standen.
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Randers

Det Kooperative
Fællesråd - Randers
Sjællandsgade 40, 1. tv. • 8900 Randers C
Telefon 30 67 63 40
E-mail: jan.guldmann@3f.dk
Privatfoto

Støt og styrk kooperationen

John Sloth
VVS og Blik ApS

AU T. G A S - O G VA N DM E ST E R
John Sloth • Rønnebærvej 26
8920 Randers NV
Telefon: 86 42 63 50
Mobil: 28 40 24 89 • 28 40 24 90
28 40 24 91

Faglige grupper
SIKRING & LÅSE
EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

TERMOGRAFI

LYS & LYD

KLIMAOG ENERGISTYRING

www.john-drejer.dk
Randers
Aarhus

John Drejer A/S
John Drejer A/S

Alsikevej 10
Trindsøvej 15

8920 Randers NV
8000 Aarhus C

Tlf. 86 42 38 77
Tlf. 86 42 38 77

Østjylland
Vi skal leve af gode danske fødevarer

nnf.dk

facebook.com/nnf.dk

• Bygge-Anlæg og GLS
• Transport
• Grafisk
• Service

Fødevareforbundet NNF

Fælledvej
· 8700
Horsens
Havnen 1330
· 8700
Horsens
Dusager16
16· ·8200
8200Århus
ÅrhusNN
Dusager

• Industri

Tlf. 70 300 936
Åbningstider
faglig afdeling
og A-kassen:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

16.00
16.00
16.00
17.00
12.00

Tronholmen 9 • 8960 Randers SØ • www.3f-randers.dk

Dusager 16
8200 Aarhus N
Kontortider:
Mandag: Kl. 8.00 - 16.00
Torsdag: Kl. 8.00 - 16.30
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00

Næste nummer af

Telefontider:
Mandag-onsdag: Kl. 8-16
Torsdag: Kl. 8-16.30
Fredag: Kl. 8-12

Telefon: 89 30 77 00 • Mail: ostjylland@danskmetal.dk
www.metal-ostjylland.dk • Randers afd.: Tronholmen 9

Socialdemokraten Randers
udkommer 21. september 2022
Deadline for indlæg

12. september 2022

soc-randers.dk

