
- på dit og mit liv

Lone, varme
hænder 
og ministeren
Social- og ældreminister Astrid Krag 
mødtes med sin partifælle i Haderslev 
Byråd, Lone Ravn, da ministeren var på 
besøg i Vojens.  

Af Flemming Just

De varme hænders store fortaler i Haderslev Kom-
mune, Lone Ravn, socialdemokratisk byrådsmedlem 
og næstformand i Voksenudvalget, nåede lige at hilse 
på sin partifælle, Social- og Ældreminister Astrid Krag, 
da ministeren i midten af august var på lynvisit hos 
seniorrådsformand Hans Egon Lorenzen i Vojens.
Besøget drejede sig om et nyt projekt i hjemmeplejen 
– Kaffe først, som skydes i gang senere på efteråret. 
Et projekt, der netop handler om varme hænder. 
Blandt andet.

Læs side 2 - 3

Syv kvinder vil 
i det ny byråd

Side 10

Spændende og meget, meget positivt, siger Lone 
Ravn om Kaffe først-projektet. Her ses hun sammen 
med partifælle og minister Astrid Krag i Vojens, hvor 
projektet skal udfoldes. 

Lokale kendisser 
går ind i politik

Side 6
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76-årige Hans Egon Lorenzen er ramt af en sjælden muskelsygdom, der tvinger ham til at bevæge sig rundt i en kørestol. 
Det forhindrede ham dog ikke i at være en både skarp, beleven og humoristisk vært for Astrid Krag.
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Kvinderne i fokus

Af Henrik Rønnow,

Det er med stor fornøjelse, jeg kan præsentere dig for den fjer-
de udgave af magasinet “FOKUS - på dit og mit liv”. Et magasin, 
der udgives af Socialdemokratiet i Haderslev Kommune, men 
som kan læses af alle. Uanset politisk ståsted.

Målet med magasinet er klart:  Vi vil skabe interesse for lokal-
politik, og vi sætter fokus på nogle af de emner, der optager os.

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og derfor sætter 
vi i dette nummer af magasinet fokus på vores kandidater. Og vi 
sætter i særlig grad fokus på kvinderne - både vores kvindelige 
kandidater, men også på en kvindelig minister: Social- og Inden-
rigsminister Astrid Krag.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med læsningen, og husk:  
Hvis du har spørgsmål, gode ideer eller kommentarer, er du  
altid velkommen til at kontakte mig.

God læselyst

Henrik Rønnow

Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet
i Haderslev Kommune
Tlf.: 20 22 05 77
Mail: ronn@haderslev.dk

Nu skal der gøres op
med minut-tyranniet
“Kaffe først” er titlen på et forsøgs- 
projekt i hjemmeplejen, der indledes  
i efteråret i Vojens-området.
Af Flemming Just

Minuttyranni. Stress og jag. Frustrationer. Alt for mange nye ansigter.
Utryghed. Det har længe været ord, som både medarbejdere i 
hjemmeplejen og ældre borgere rundt om i kommunen har kendt 
alt for godt til.
Der har også længe været talt om, at der skulle gøres op med en 
ældrepleje, som ingen har været rigtigt tilfredse med. Hverken med-
arbejdere eller borgere. At der skal mere tid til, flere varme hænder, 
større faglighed ind i plejen.
Nu er der omsider håb forude. I hvert fald er et forsøgsprojekt lige 
på trapperne. Et projekt, der efter en hollandsk model skal gøre 
op med minuttyranni og utryghed. Nøglen til de nye tider i hjem-
meplejen er kaffe. I hvert fald i overført betydning. Navnet på den 
hollandske model – Buurtzoorg – er i Haderslev-versionen afløst 
af titlen “Kaffe først”, hvilket skal signalere, at der skal være tid til at 
snakke og lytte, når sosu-medarbejderen møder frem i den ældre 
borgeres hjem. Ældre er en mangfoldig gruppe med vidt forskellige 
behov. Det skal vi i langt højere grad handle efter i hjemmeplejen, 
fastslår projektleder Rebekka Daugaard Buhl. 

Selvstyrende teams
Det centrale i den ny form for hjemmepleje er, at medarbejder-
ne deles op i to teams på syv-otte personer. Teams, der består 
af sosu-hjælpere og sosu-assistenter, men med sygeplejersker og 
terapeuter tilknyttet i et tæt, tværfagligt samarbejde.
- Opdelingen i de to teams, som er selvstyrende, bevirker, at de 
ældre møder færre ansigter i plejen. Det giver større tryghed for 
borgeren, påpeger Rebekka Daugaard Buhl. Den nye model tilføres 
ikke ekstra hænder, erkender hun. Men en anderledes tilrettelæg-
ning - eksempelvis at andre tager sig af dokumentationsarbejdet 
– levner den ønskede tid til en kaffe-snak mellem sosu-medarbejder 
og borger.
- Et mål med projektet er også at sikre større medarbejdertrivsel og 
gøre det mere attraktivt at være sosu-hjælper eller assistent. Større 
faglighed og mere indflydelse på arbejdet vil resultere i et bedre 
arbejdsmiljø, mener Rebekka Daugaard. 

Forsinket af Corona
Kaffe først-projektet skulle for længst være sat i værk med udgangs-
punkt i Vojens-området. Allerede i december 2020 fik Haderslev 
Kommune tilsagn fra Socialministeriet om godt ni millioner kroner 
til projektet. Men Corona-situationen har forsinket det, så det først 
indledes i oktober eller november i år. 

Indtil da er forberedelserne i fuld gang. Blandt 
andet er 15-16 medarbejdere udpeget blandt 
de nuværende sosu’er til de to teams. De skal 
uddannes og trænes i den ny model. 
Men også administrativt foregår et større plan-
lægningsarbejde. I skrivende stund er hverken 
det præcise område i Vojens udpeget eller 
antallet af borgere, der bliver omfattet af Kaffe 
først-modellen.

Kaffe med 
Hans Egon
Jeg vil meget gerne komme 
igen, lød det fra social- og 
ældreminister Astrid Krag, 
da hun besøgte seniorrå-
dets formand i Vojens for 
at høre om det ny forsøgs-
projekt i hjemmeplejen.

Af Flemming Just

Det var en opløftet minister, der forlod Vojens 
efter et besøg hos seniorrådsformand Hans 
Egon Lorenzen midt i august.
- Jeg vil meget gerne komme igen, når 
projektet er så langt, at der kan drages nogle 
konklusioner, og jeg kan møde nogle af de æl-
dre, sagde Astrid Krag, da en lille times besøg 
var slut og social- og ældreministeren hastede 
videre til Esbjerg. 

Astrid Krag med følge fra Christiansborg var 
fire minutter forsinket, da ministeren indtog 
køkkenet hos Hans Egon Lorenzen. Da hun 
fik øje på en termokande med kaffe på køk-
kenbordet, opfordrede hun straks til, at hun 
og værten tog sig en kop kaffe. Først.
For lige netop det var emnet for besøget. 
Kaffe først. Sådan hedder forsøgs-projek-
tet, som Astrid Krags ministerium har givet 
Haderslev Kommune 9,2 millioner kroner til 
at iværksætte. 

Smittende begejstring
Med leder af hjemmeplejen Linda Thisgaard 
og direktør Rolf Dalsgaard i spidsen for en 
mindre kommunal delegation blev Astrid Krag 
orienteret om forberedelserne til forsøgs-
projektet. Ministeren blev tydeligt dupereret 
af en smittende begejstring fra de lokale 
projektholdere.

- Jeg kan høre, at I virkelig har ja-hatten på. 
Dejligt at opleve jeres optimisme, lød det fra 
ministeren, der flittigt spurgte ind til løsningen 
på blandt andet de problemer, som mange 
ældre - heriblandt seniorrådsformand, 76-årige 
Hans Egon Lorenzen – især klager over: 
at deres hjem ofte minder om en banegård, 
fordi de ældre hele tiden får besøg af nye 
medarbejdere, som de ikke kender. På mindre 
end en måned har Hans Egon Lorenzen, der 
lider af en sjælden muskelsygdom, haft 12 
forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen.
Men både det problem og andre udfordringer 
i plejen retter Kaffe først-projektet op på. Hvis 
altså projektet forløber som både minister og 

Kaffe først-holdet i hjemmeplejen i Haderslev 
forventer.

31 lignende projekter
- Det er en vigtig del af projektet at indhen-
te positive og mindre positive erfaringer. I 
gør Danmark en stor tjeneste med den her 
indsats, sagde ministeren, der efterfølgende 
oplyste, at regeringen med den hollandske 
Buurztoog-model som inspiration fra har 
igangsat 31 lignende projekter rundt omkring 
i Danmark. Projekter, som der er afsat 245 
millioner kroner til at gennemføre over to år.
- Antallet af ældre vil stige markant i de 
kommende år og dermed øge behovet for 
pleje. Det skal vi imødegå ved at lave en mere 
effektiv, men også en mere menneskelig pleje, 
understregede Astrid Krag.

Leder af hjemmeplejen i Haderslev Kommune, 
Linda Thisgaard, oplyste, at omkring 40 ældre 
i Vojens-området omfattes af forsøgspro-
jektet, når det er klar til start i oktober eller 
november.
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Af Flemming Just

Så var kampen ligesom skudt i gang. Små 
hundrede dage før kommunalvalget den 16. 
november. 
Kamppladsen var Vojens Høtte sidste week-
end i august. Her troppede så godt som alle 
politiske partier op og bød sig til med konkur-
rencer, plancher, foldere, roser, bolsjer, solæg og 
meget, meget andet. 
Det politiske marked blev efterfulgt af et 
vælgermøde Det første i en valgkamp, hvor 
Vojens de kommende måneder meget nemt 
kan blive den helt store kampplads.
I hvert fald har Venstre og Socialdemokratiet 
- de traditionelt to store rivaler om magten i 
stationsbyen og dens omegn - lagt op en hård 
dyst om stemmerne.  Venstre ruster sig med 
seks kandidater – bosiddende i Vojens eller 
byerne omkring - og det samme antal byder 
Socialdemokratiet ind med.

Traditionel magtfordeling
Spørgsmålet er, om kampen kan rykke ved 
den magtfordeling mellem de to toneangiven-
de partier, som har været gældende ved de 
seneste kommunalvalg: At Venstre er stærkest 
i de små omegnsbyer. Og at Socialdemokratiet 
får flest stemmer i selve Vojens.
Ved valget i 2017 hentede Venstre således 
sammenlagt 2113 stemmer i Skrydstrup, Jege-
rup, Nustrup, Vedsted, Hammelev, Sommer-
sted, Oksenvad, Simmersted og Over Jerstal. 
Mens Socialdemokratiet måtte nøjes med 
1382 stemmer. Eller 731 færre.
Til gengæld stod Socialdemokratiet stærkere i 
Vojens by med 1714 stemmer mod Venstres 
1012. Venstre fik således 702 stemmer færre i 
byen end socialdemokraterne.
Uden hensyntagen til beboertal, står de to 
partier altså lige, når by og land sammenlignes.

Stemmeslugerne og slaget i Vojens
I 2017 blev Finn Lykkeskov og Preben Holm-
berg – henholdsvis Socialdemokratiet og 
Venstre – blev valgt ind i byrådet med de klart 
højeste personlige stemmetal i Vojens. Takket 
være blandt andet deres store kendtheds-grad. 
Finn Lykkeskov med en mangeårig fortid ved 
skranken i skatteforvaltningen i Vojens og 
som far til byens ishockey-stjerne. Og Preben 
Holmberg som tidligere, mangeårig og popu-
lær tøjhandler i byen. 
Lykkeskov fik 918 og Holmberg med 595 
stemmer i 2017, så der er specielt lagt op til 
en dyst mellem de to til november i år. 
Men på spindesiden kan to andre nuværende 
byrådsmedlemmer også imødese en spæn-
dende duel de kommende måneder. Det er 
Marie Skødt, socialdemokrat og Lene Bitsch 
Bierbaum, Venstre. De lå temmelig tæt på 
hinanden i personlige stemmetal i 2017 og 
hentede henholdsvis 518 og 410 stemmer. 

Lene Bierbaum er nu flyttet fra Sommersted 
til Vojens, hvor også Marie Skødt bor. 

Venstre-land udenfor 
I omegnsbyerne står Venstre som nævnt 
stærkest. Også når det gælder repræsentati-
on i det nuværende byråd. Thomas Fredsted, 
Hammelev og Bent Kloster, Over Jerstal, blev 
valgt ind med henholdsvis 432 og 475 per-
sonlige stemmer. 

De to stiller op igen. Sammen med de to 
debuterende politikere, Michael Fleischer 
og Jens Friis Felber. Henholdsvis eks-pilot og 
erhvervsdrivende.
Venstres helt store trumfkort til igen at trække 
det længste strå om stemmerne uden for Vo-
jens er dog Mads Skau – partiets borgmester-
kandidat. Hammelev-landmanden og nuværen-
de regionsmedlem vil formentlig kunne trække 
nogle ekstra krydser.

Kampen om stemmerne i Vojens
De politiske partier i Haderslev Kommune brugte Høtten til at skyde valgkampen i gang.  
Vojens kan blive en af kommunalvalgets mest spændende kamppladser.

Preben Holmberg – stemmesluger for Venstre ved foreløbig tre valg. Han forventes at blive 
Lykkeskovs direkte modstander i november.

Fortrøstningsfulde socialdemokrater
Socialdemokraterne er dog langt fra at kaste håndklæ-
det i ringen. De er faktisk ret fortrøstningsfulde.
Tidligere 3F-formand Keld Pedersen er en kendt mand 
i både Vojens og i Sommersted, hvor han tidligere har 
boet. Bent K. Andersen er måske et endnu mere kendt 
ansigt i såvel Vojens-sammenhæng som især i den del 
af oplandet, hvor han bor – Arnitlund med Vedsted og 
Over Jerstal som nærområde. 27 års indsats i byråd i 
Vojens og Haderslev skal man ikke kimse af.
Kurt Schmidt Nielsen i Nustrup er ligeledes et kort, 
man skal regne med, selvom han også bor lige midt i 
Venstre-land.

Og ligesom med Mads Skau – Venstres borgmester-
kandidat – skal man måske lige nævne, at Socialde-
mokratiets borgmesterkandidat Henrik Rønnow altså 
også har bopæl i oplandet til Vojens. Nemlig i Vedbøl. 
Og faktisk oprindeligt er opstillet i Hammelev.
Mon ikke Rønnow - ligesom Skau - kan kapre nogle 
ekstra stemmer vest for motorvejen. Også.

I 2007 blev sammenlægningen af kommuner en realitet 
i Danmark. For Vojens betød det en sammenlægning 
med Gram og Haderslev. Navnet på kommunen var nu 
Haderslev.

Forud var gået 37 år som den kommune, der ophør-
te i 2007. I den periode skiftede magten – i skikkelse 
af borgmestrene – adskillige gange mellem Venstre og 
Socialdemokratiet.

Venstres Therkel Jensen var sognerådsformand i Vojens i 
1970, da sognet ved den store kommunesammenlægning 
i Danmark fik de små oplandskommunen indlemmet og 
blev til Vojens Kommune.

Therkel Jensen fortsatte som borgmester og Venstre sad 
på magten i den ny kommune indtil 1974. Så tog Social-
demokratiet godt og grundigt over. Peter Petersen blev 
ny borgmester og han beholdt kæden i 16 år. Indtil 1990.

Så tog Venstre igen over. De næste fire år var Nis Mik-
kelsen borgmester, indtil socialdemokratiske Markvard 
Hovmøller i 1994 dannede flertal med SF og overtog 
borgmesterposten.

Fra 1998 til kommunesammenlægningen i 2007 indtog 
Venstres Nis Mikkelsen igen den fornemmeste post.

Socialdemokratiet har altså siddet på magten i Vojens 
Kommune i 20 af de 37 år, mens Venstre har ledet kom-
munen i 17.

Finn Lykkeskov – stemmesluger for Socialdemokratiet ved flere valg. 
Blandt andet med omkring 2200 stemmer i 1998. Mere end dobbelt 
så mange som Venstres Nis Mikkelsen, der alligevel blev borgmester. 

Magten i Vojens  
gennem 37 år

Keld Pedersen, tidligere formand for 3F. Også et stærkt kort for Social-
demokratiet i Vojens til det kommende valg.
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Af Flemming Just

Intet er så svært at spå om som udfaldet af en 
valgkamp. Masser af tegn i sol og måne på, hvad 
resultatet bliver, kan vise sig slet ikke at holde 
stik, når vælgernes endelige dom har lydt. End 
ikke nok så seriøse meningsmålinger er nogen 
sikker indikator på, hvad sammentællingen af 
krydser fra stemmeboksene resulterer i. Det 
har vist sig ved flere valg. 

Antallet af sofavælgere, tvivlere og ved ikke-væl-
gere er ofte faktorer, der skaber overraskelser 
i den sidste ende. Det kan også meget nemt 
blive tilfældet ved det kommende kommunal-
valg i Haderslev Kommune. 

Stærkt kandidatfelt - 

& STÆRK 
borgmesterkandidat

Mange lokalpolitiske iagttagere mener f.eks. 
at de konservative står til fremgang – takket 
være blandt andet positiv afsmitning fra de 
landspolitiske målinger, at Venstre får svært 
ved at fastholde sit mandattal i kommunalbe-
styrelsen – takket være negativ afsmitning fra 
målinger på landsplan. Og måske også takket 
være den borgerlige gruppes opløsning i 
Haderslev Byråd 

Og endelig at Socialdemokratiet i Haderslev 
Kommune står til fremgang og en borgme-
sterpost. Takket være netop Venstres situation 
og positiv afsmitning fra en regering, der trods 
halvandet års bølgegang med Corona har 
holdt landet på ret kurs.Men altså. Intet er gi-
vet, før alle krydser er talt op sidst på aftenen 
tirsdag den 16. november. Hverken hvad angår 
de konservative, Venstre, Socialdemokratiet 
eller de andre opstillede partier.

Og hvad borgmesterposten angår. Her er for-
mentlig heller intet afgjort, før nattens politiske 
forhandlinger er slut. Uanset fordelingen af 
mandater. Alligevel tillader Socialdemokratiet 
sig at være optimistisk. En optimisme, der især 
er baseret på to forhold: Et meget stærkt kan-
didatfelt. Og en stærk borgmesterkandidat.
Med 21 navne stiller partiet ikke alene med 
det formentlig største kandidatfelt i kommu-
nen. De syv kvinder og 14 mænd spænder 
også over en bred kam af viden, erfaring, 
faglige og politiske kompetencer.
Helt unge, engagerede og entusiastiske kræfter 
blander sig med ældre navne, der har man-
ge år på bagen som lokalpolitikere. Midt i 
mellem byder feltet på personer, der enten 
har fået politisk blod på tanden efter en enkelt 
byrådsperiode eller personer, der springer ud 
som aktive politikere efter flere års virke i den 
lokalpolitiske kulisse.

Den erhvervsmæssige baggrund i kandidatfel-
tet er også bred og varieret. De 21 kandidater 
repræsenterer blandt andet uddannelser og 
beskæftigelse som jurist, cand. mag,, journalist, 
revisor, musiker, pædagog, montrice, fagfor-
eningsleder, selvstændig, entertainer, lektor, 
lærer og forsker.

I spidsen for det store og bredtfavnende kan-
didatfelt står Henrik Rønnow - den 57-årige 
trompetist i Slesvigske Musikkorps gennem 
mere end 30 år. 

Men først og fremmest manden, der i 2017 i 
sit blot andet kommunalvalg blev valgets klare 
topscorer med 3489 personlige stemmer. 
Lige siden har han været en markant formand 
for den socialdemokratiske byrådsgruppe og 
formand for udvalget for Børn og Familie samt 
anden viceborgmester.

Kan Henrik Rønnow igen score så højt - eller 
højere - på det personlige stemmetal, kan de 
lokale politiske iagttagere, der har ham som 
favorit til borgmesterposten, måske alligevel 
få ret. Det høje personlige stemmetal vil også 
hjælpe hans kolleger på kandidatlisten. Social-
demokratiet opstiller nemlig sideordnet. Det 
betyder, at Henrik Rønnows overskydende 
personstemmer tilfalder de socialdemokra-
tiske kandidater, der får flest stemmer, men 
under de cirka 1000 stemmer, der skal til for 
at blive valgt. Disse kandidaters stemmetal 
suppleres så op med Rønnows overskyden-
de stemmer til de nødvendige 1000. Hvortil 
kommer udregning for listestemmer.

I det siddende byråd er det ti socialdemokra-
ter, der er blevet valgt efter den sideordnede 
model.

På nuværende tidspunkt er borgmesterkan-
didat Henrik Rønnow en glad og optimistisk 
mand. Men også en realistisk mand. For han 
ved godt, at det er vælgernes dom, der tæller. 
Uanset et nok så stærkt kandidatfelt. Som 
udgangspunkt betragter han valget den 16. 
november som “meget åbent”.

Henrik Rønnow, borgmesterkandidat - blev valgets topscorer i 2017 med 3489 personlige stemmer. 
Hvis han kan score så højt igen - eller højere - kan det få afgørende betydning for de socialdemokrati-
ske muligheder i en ny kommunalbestyrelse,

Claus Anton Byg, medarbejder hos Eurodan Huse - en af de unge og 
ambitiøse kometer på herresiden.

Socialdemokratisk optimisme. Henrik Rønnow 
i spidsen for 21 kandidater. Men valget til 
november betragtes alligevel som meget åbent.
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Rutine, erfaring, talent og fornyelse

 
Af Flemming Just

Et stærkt hold. Et stærkt kandidatfelt. Sådan 
betegner borgmesterkandidat Henrik Rønnow 
de 20 socialdemokratiske kandidater, han står i 
spidsen for til kommunalvalget 16. november. 
Men hvad baserer han egentlig den påstand 
på? Lad os kigge lidt på de 20 navne og se, om 
der er hold i spidskandidatens vurdering. 
Kandidatfeltet kan deles op i fire kategorier : 
De nye, veteranerne, talenterne og jokerne. 

De nye kandidater 
Listen med helt nye og uprøvede navne i 
lokalpolitik tæller otte kandidater. Det er her, 
at de yngste på A-holdet findes.  

23-årige Cecilie Haaland - lærerstuderende og 
mor til toårige Albert - gør sig blandt andet 
helt nye tanker om Haderslev som uddannel-
ses-by. Uddannelse er også et område, som 
Betina Lau, jurist og 46 år, vil forbedre, når det 
gælder folkeskolen.  

Trods sine kun 26 år er Julie Juhler, nyuddan-
net journalist, temmelig politisk erfaren qua 
mangeårigt arbejde i blandt andet DSU. Hun 
vil blandt andet kæmpe for de socialt udsatte. 
Claus Byg, 29 år, har klima og grøn omstilling 
som en af sine mærkesager og 36-årige Rune 
Friis har blandt andet skoler og daginstitutio-
ner som sit fokuspunkt. 

To lokale kendisser 
Endelig tæller listen over nye, uprøvede kræf-
ter to lokale kendisser :  
Claus Dall, 57 – formand for HFK og klubbens 
1200 medlemmer sine 2013 samt Alex Bødi-
ker, 67 – tidligere salgschef, handelsskolelærer 
og medlem af Willys Kaffeklub.  
Ikke overraskende er frivillighed, kultur og 
fritid nogle af de områder, der har Claus Dalls 
største interesse, mens Alex Bødiker vil lægge 
sine politiske æg i de reder, der hedder de 
ældre og erhvervslivet. 

Veteraner og byrådsmedlemmer  
Erfaring, viden og politisk tæft. Det kendeteg-
ner en lille eksklusiv gruppe af byrådsmedlem-
mer på fem navne. De har sammenlagt været 
i byrådet i 108 år. Nestor i den forbindelse er 
Jens Christian Gjesing, 72 – to gange borgme-
ster og manden, der har beklædt stort set alle 
lokale, politisk poster. Han har 40 år på bagen 
som byrådsmedlem. 

Lone Ravn og Finn Lykkeskov følger lige efter 
med 27 år som folkevalgte. Også de har en 
stor videns-kompetence fra flere politiske 
hverv gennem årene. Begge er nogle af de 
store stemmeslugere ved valgene. 

Marie Glinvad Damgaard og Bo Morthorst 
Rasmussen er også medtaget i veterangrup-
pen af byrådsmedlemmer med tre valgperio-
der hver. 

Talenter og byrådsmedlemmer 
Talenter? Hvis man er 50 år og derover? Men 
det kan man nu godt betegne Marie Skødt, 50, 
Kim Kabelka, 47, Bent Vedsted Rønne, 56, der 
alle tre gik ind i politik ved kommunalvalget i 
2017 – og alle blev valgt ind.  

De tre har hver på deres måde vist sig at 
tilføre den socialdemokratiske byrådsgruppe 
ekstra vitaminer. Alle tre har beklædt fremtræ-
dende poster i perioden – og markeret sig 
pænt. Marie Skødt som socialudvalgsformand, 
Bo Morthorst ligeledes i såvel socialudvalg 
som i landdistriktsudvalg og Kim Kabelka som 
næstformand i kulturudvalget. 

Jokerne... 
Man skal aldrig undervurdere den kortspiller, 
der sidder med jokere på hånden. Jokere er 
slagkratige i de fleste spil. 
Det socialdemokratiske kandidatfelt har hele 

fem af slagsen. Måske først og fremmest Karin 
Anker, 57, der blot manglede 19 stemmer 
i at komme i byrådet i 2017. Den vidende 
skoleleder fra Bevtoft er et stærkt kort i hele 
kommunen, men især i Midtlandet. 
 
Et stærkt kort mod vest er også 71-årige Bent 
K. Andersen. Egentlig er også han veteran, for 
formanden for Socialdemokratiets Hader-
slev-kreds har ikke færre end 27 år som by-
rådsmedlem i Vojens og Haderslev på CV’et. 
Kurt Schmidt Nielsen, 65, Nustrup, er som 
mangeårig kasserer i partiorganisationen også 
partiets mand.  

Det samme gælder Michael Mouritzen, 61 
år - bestyrelsesmedlem i partiforeningen 
i Haderslev og næstformand i Haderslev 
Andels-Boligforening.  
Endelig kan Keld Pedersen, 70, ligeledes be-
tegnes som en kandidat, der melder sig som 

aktiv politiker efter en karriere i den politiske 
kulisse. I hvert fald har den tidligere for-
mand for 3F altid åbent bekendt sit politiske 
tilhørsforhold. 

Et stærkt kandidatfelt? Et hold, der rummer 
rutine, erfaring, talent og fornyelse. 
Det mener altså borgmesterkandidat Hen-
rik Rønnow. Og flere andre lokalpolitiske 
iagttagere. 
Men døm selv! 

LÆS MERE om de 21 kandidater på www.sochaderslev.dk under fanerne 
Kandidater og Bag om kandidaterne 

Claus Dall, uddannet jurist, kultur- og idrætskonsulent i Vejle Kommune og 
- ikke mindst - formand for HFK og 1300 medlemmer.

Bent Vedsted Rønne, museums- og arkivchef - har demonstreret  
indsigt og grundigt arbejde i sin første byrådsperiode.

Alex Bødiker, tidligere salsgchef, handelsskolelærer og medlem af populære Willys Kaffeklub - nu aktiv i forskellige underholdningsmæssige sammenhænge. 
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Hvem er dit politiske forbillede?
Da jeg startede i DSU, fik jeg hurtigt øjne-
ne op for Ritt Bjerregaard og hendes både 
markante personlighed og vilje til at stå på mål 
og kæmpe for det, hun tror på. Særligt bed jeg 
mærke i hendes insisteren på indflydelse og 
at blive hørt, selvom hun var kvinde. Mange 
mener, at politik er en mande-verden, og det 
er det jo i høj grad også. Men hun udnyttede 
virkelig sin platform i firkløveret med Svend 
Auken, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup den-
gang. Jeg vil gerne det samme. Tage min plads i 
den politiske verden som kvinde og ikke hele 
tiden skulle undskylde for det. 

Hvad er vigtigst i politik?
Først og fremmest at man husker, hvor man 
kommer fra. Og hvem man kæmper for. Jeg er 
i høj grad et følelsesmenneske, men jeg kan 
også godt lide, når der signaleres lidt ideologi 
en gang i mellem. Først og fremmest er jeg 
dog et menneske, der ønsker handling på de 
mål, jeg og andre sat os. Der er en talemåde, 
der siger sådan her: Du skal sige, hvad du gør. 
Og gøre, hvad du siger.  Den talemåde gælder 
også i politik. For jeg er ikke meget til politisk 
spil og taktik. Selvom jeg godt ved, at det 

”Men mundtøjet 
fejler ikke noget”
Julie Juhler blev skadet under 
en svær tvillingefødsel. 
På trods af utallige operationer
er hendes førlighed ikke helt intakt.

Læs hendes personlige fortælling
på www.sochaderslev.dk

Hvem er dit politiske forbillede?
Jeg har ikke et decideret politisk forbillede. 
Men jeg husker tydeligt, da Helle Thorning 
Schmidt blev valgt som statsminister som den 
første kvinde nogensinde. Dèr gik jeg i syven-
de klasse, og dèr gik det op for mig, at kvinder 
kunne spille en rolle i politik. Hun var dermed 
en væsentlig årsag til, at jeg fik en større inte-
resse for politik. 
 
Hvad er vigtigst i politik? 
Det er troværdighed. Vi oplever for mange 
politikere, som siger det ene, men gør noget 
andet. Hvis man skal forbedre tilliden til 
politikerne, er de folkevalgte nødt til at bevare 
deres troværdighed ved at stå fast på de hold-
ninger, de er gået til valg på. 

Hvis jeg får den unikke mulighed for at påvirke 
tingenes tilstand, kan jeg garantere, at jeg vil 
gribe den mulighed. Jeg vil arbejde dag og 
nat for, at kommunen går mod bedre tider. 
Samtidig vil jeg være så synlig som overhove-
det muligt, så borgerne kan se, at jeg er meget 
engageret i det, jeg laver.

 
Hvad holder du mest af ved vores 
kommune?
Jeg holder rigtig meget af vores mange natur-
skønne områder, som jeg benytter mig meget 
af. Jeg går altid en tur i Dyrehaven, når jeg har 
brug for at fordybe mig i mine egne tanker. 
Derudover holder jeg rigtig meget af, at der 
er mulighed for at se topsport. Jeg er altid på 
plads på Sydbank Park og ofte i Frøs Arena. 
Det er også noget, som gør mig stolt af at 
være fra Haderslev. 
 
Hvad vil du først og fremmest 
kæmpe for?
Jeg har tre overordnede mærkesager, som jeg 
tror på kan være med til at gøre Haderslev 
Kommune mere attraktiv i kampen om at 
tiltrække og beholde personer i den erhvervs-
aktive alder. 
Jeg vil især kæmpe for, at folkeskolen løftes 
markant, da folkeskolen i Haderslev Kommune 
på mange målbare parametre er i en negativ 
udvikling. Helt konkret mener jeg, at vi skal 
prioritere børnenes trivsel, da jeg tror på, at 
trivsel er en forudsætning for læring. Covid-19 
har ikke gjort noget positivt for børnene, og 
jeg mener derfor, at kommunen skal igangsæt-
te flere initiativer i et meget tæt samarbejde 
med lærere, pædagoger og andre fagpersoner, 
så vi hurtigst muligt kan forbedre trivslen. Jeg 
vil også kæmpe for, at vi som kommune bliver 
bedre til at værne om vores kulturinstitutioner. 
Her tænker jeg både på finkulturelle tilbud 
som Teatret Møllen, men også større institutio-
ner som SønderjyskE Fodbold/ishockey. 

hører med. For mig handler det ganske enkelt 
om at gøre den forskel, vi lover med ordent-
lighed og stor respekt. Uden alt for mange 
politiske omsvøb.

Hvorfor skal borgerne stemme  
på dig?
Fordi jeg virkelig brænder for at få lov til at 
skabe forandring i vores by. Fordi jeg vil kom-
munen og dens udvikling. En udvikling, hvor jeg 
i høj grad ønsker, at borgerne skal sidde med 
for bordenden. Jeg tror, mange borgere går og 
savner mere medindflydelse. Kommunalpolitik 
bliver ofte til noget fjernt og uvedkommende. 
Der er simpelthen for stor afstand mellem 
rådhus, politikere og borgere. Det vil jeg gerne 
lave om på.

Hvordan vil borgerne opleve dig, 
hvis du bliver valgt?
De vil opleve mig som en, der tager mit arbej-
de meget seriøst. Passioneret og sommetider 
kompromisløs. Jeg ved, at politik handler om at 
finde en fælles vej. Det er også vigtigt for mig. 
Altså det brede samarbejde. Men det bliver 
ikke for enhver pris. Man skal ikke undervur-
dere mit smil. Jeg kan sagtens være spids. 

Hvad holder du mest af i vores 
kommune?
At vi står sammen i alle afkroge af kommunen. 
Vi har nogle stærke lokalsamfund. Dem skal vi 
bevare og styrke yderligere. Og helt ned på 
jorden holder jeg meget af, at man nikker og 
lige hilser på de forbigående, når man går en 
tur. Uanset man kender dem eller ej. Det er et 
fint udtryk for fællesskab, tryghed og nærhed. 
Det oplevede jeg sjældent, da jeg boede i 
Århus og København.

Hvad vil du først og fremmest 
kæmpe for? 
Børn, unge og særligt sårbare borgere har den 
største plads i mit hjerte.  
For eksempel skal vi i langt højere grad have 
indrettet et system og en kommunal kultur, 
hvor borgerne ikke føler, at de hverken bliver 
set, hørt eller slet ikke hører til. 
Jeg vil også kæmpe for en stærkere og mere 
rummelig folkeskole med mindre tests, to-læ-
rer-ordninger, inklusion på barnets præmisser, 
en styrket studievejledning samt give lærerne 
mere medbestemmelse og droppe ideen om 
heldagsskolen. 

Hvorfor skal bowgerne stemme 
på dig?
Det skal de, fordi Haderslev Kommune har 
brug for nye tanker. Helt grundlæggende me-
ner jeg, at udviklingen i kommunen går i den 
forkerte retning, og det skal selvsagt vendes. 
Her tror jeg, at det er nødvendigt med nogle 
nye ansigter i byrådet og selvfølgelig meget 
gerne en ny borgmester. Jeg kan ikke love, at 
jeg kan ændre alt det, jeg gerne vil. Men til 
gengæld kan jeg love, at jeg vil arbejde meget 
intenst for, at Haderslev kommune udvikler sig 
i en ny og positiv retning.

Hvordan vil borgerne opleve dig, 
hvis du bliver valgt?
Som en politiker, der vil bruge fire år på at 
gøre Haderslev til en bedre kommune. 

Julie Juhler (tv) og Cecilie Haaland - de yngste på den socialdemokratiske opstillingsliste. Begge med store politiske ambitioner.

To unge kometer vil i byrådet

”Cecilie vil sparke døren  
ind til byrådet”

Sønnen Albert på to år. Kæreste med 
Magnus gennem otte år. Et lærerstudi-
um. Nu også engagement i lokalpolitik. 
Nok er hun en stille pige. Men tag ikke 
fejl. Der er krudt i Cecilie Haaland.

Læs hendes personlige fortælling på 
www.sochaderslev.dk

Cecilie: Vores folkeskole 
skal have et markant løft 
Troværdighed, arbejdsomhed, smuk natur, elitesport og gode kul-
tur-tilbud er nøgleord for Cecilie Haaland, der fandt inspiration i 
Helle Thorning Schmidt. 

Julies hjerte banker  
især for de socialt  
udsatte 
Ritt Bjerregaard er forbilledet for Julie Juhler, der insisterer på 
ligeværdig hed mellem kønnene. Også i politik. 

Julie Juhler, 26 år og nyuddannet journalist. 
Cecilie Haaland, 23 år og lærerstuderende.
De to unge kvinder stiller op til kommunal-
valget den 16. november. 
Men hvorfor er Cecilie og Julie politisk 
interesserede? Og hvad vil de arbejde for i 
kommunalbestyrelsen, hvis de bliver valgt?
“Fokus - på dit og mit liv” har stillet Cecilie og 
Julie seks ens spørgsmål for at blive klogere 
på, hvad de to kvinder står for.
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47-årig mor går til
kamp for udfordrede børn
Betina Lau i Ustrup har en mission. Hun vil hjælpe de børn, 
der er udfordrede i Folkeskolen. Børn med psykiske, sociale 
eller indlæringsmæssige problemer. Betina mener, at disse 
børn - og deres forældre - bliver svigtet af systemet.
Det skal der gøres noget ved, siger den 47-årige kvinde og 
mor til fire børn. Derfor stiller hun op til kommunalvalget, for 
kampen for de udfordrede børn skal tages i den ny kommu-
nalbestyrelse, mener hun.
Betina Lau har selv haft smertelige erfaringer med to af sine 
fire børn.
- Men vi er jo ikke de eneste forældre, der har oplevet 
det her. Mange andre står i samme situation, uden de får 
den nødvendige hjælp i skolen eller det rigtige skoletilbud. 
Derfor er det vigtigt at få rettet fokus på problemerne og få 
dem løst på en anstændig måde, mener Betina Lau, der er 
uddannet jurist og dermed mere hjemmevant i paragraffer 
og regler end de fleste.
 
Læs mere om Betina Laus politiske holdninger og hendes 
personlige fortælling på www.sochaderslev.dk 

Døtre får Betina
til at gå ind i politik

Midtlandets stemme:
Man skal aldrig give op!
Winston Churchill sagde følgende berømte sætning under 2. 
verdenskrig, da alt så sortest ud i begyndelsen af krigen mod 
et aggressivt Nazi-Tyskland:
”Never, never give up!”
Uden nogen som helst sammenligning med den engelske 
premierminister har Karin Anker helt den samme grundhold-
ning til livet.
_ Jeg har lært, at man skal kæmpe for det, man vil opnå. Og 
at man aldrig, aldrig skal give op, siger den 58-årige skolele-
der fra Bevtoft.
Karin Anker har sat sig for at kæmpe for en stol i den ny 
kommunalbestyrelse. Det er anden gang, hun forsøger. Også 
i 2017 stillede hun op. Uden at blive valgt. Hun manglede 
faktisk kunne sølle 19 stemmer. Men altså. Hun giver ikke op!
_ Midtlandet i Haderslev Kommune savner en markant 
stemme. Den stemme vil jeg være i den ny kommunal-
bestyrelse, fastslår Karin Anker, der som uddannet lærer 
og skoleleder finder det naturligt også at arbejde for hele 
kommunens ve og vel på især skoleområdet.

Læs mere om Karin Ankers politiske holdninger og hendes 
personlige fortælling på www.sochaderslev.dk 

Karin har også oplevet
livets sørgelige side

Lektoren lægger vægt 
på udvikling og trivsel
Hun er vokset op i en familie med stærk tradition for at gå 
på efterskole. Selv er hun også blevet modnet med et op-
hold på Vojens Ungdomsskole.  Og selvfølgelig har hun sendt 
sine egne teenagebørn afsted til selvstændiggørelse uden for 
hjemmets vægge.
For 50-årige Marie Skødt handler livet om udvikling og triv-
sel. Hele livet. Og vel at mærke med fællesskab som det helt 
afgørende fundament.
Det er også disse elementer, der præger hendes tilgang til 
lokalpolitik. En tilgang, der tog sin begyndelse i 2017, da kvin-
den fra Vojens første gang fik valg til Haderslev byråd.
Men udvikling, trivsel og fællesskab er også fundamentale 
elementer i den politiske navigation, hun har udfoldet i snart 
fire år i byrådet. Her har hun blandt andet bestredet hvervet 
som formand for Socialudvalget
Lektoren på UC Syd i Haderslev stiller også op igen for 
fortsat at repræsentere borgerne i  Vojens og omegn.

Læs mere om Marie Skødts politiske holdninger og hendes 
personlige fortælling på www.sochaderslev.dk 

”Humanisten 
der blev 
socialdemokrat”

Syv socialdemokratiske kvinder 
satser på at blive valgt  
den 16. november

Karin Anker bor i Bevtoft og vil tale Midtlandets sag. Hvis hun bliver valgt.Heste er en af Betina Laus interesser – familien i Ustrup har to. Maria Skødt sammen med familiens kæledægge,  - lektoren betrag-
ter sig selv både som socialdemokrat og humanist. 

Stift bekendtskab med  
dem her, eller på  
www.sochaderslev.dk

Udover de to unge kometer – Cecilie Haaland og 
Julie Juhler – består den socialdemokratiske kan-
didatliste af yderligere fem kvinder:
Marie Skødt, Karin Anker, Lone Ravn, Betina 
Lau og Maria Damgaard.
 

13|  FOKUS – på dit og mit liv12 |  FOKUS – på dit og mit liv



Men man behøver altså ikke gå i laser og pjalter, fordi man er socialdemokrat, siger Søren 
Rishøj, der ynder at klæde sig pænt på. Også med sin Borsalino-hat. 
Foto: Flemming Just

Af Flemming Just

Året er 1970. Søren er en knægt på 15. Vokset 
op i Københavns nordvest-kvarter. Men nu 
står han på Torvet i Haderslev. Iklædt islandsk 
sweater og skulderlangt hår. 
Det er et syn, som de mere sindige sønder-
jyder i domkirkebyen ikke er vante til at se. 
Den sjællandske dreng skiller sig kraftigt ud fra 
andre unge, når han trisser rundt for at bese 
sin ny by.. 
- Der var meget få i Haderslev, der så ud 
som mig på det tidspunkt. Jeg kunne tydeligt 
mærke, at jeg straks blev sat i bås på grund 
af mit udseende. Men jeg var nu hverken 
på stoffer eller røg hash, smiler Søren Rishøj 
Jakobsen – socialdemokratisk kandidat til 
regionsråds-valget. 

Men lidt af en rod havde han været i det kø-
benhavnske, erkender han. Noget med øl og 
mindre gode kammerater. Han var vokset op 
sammen med sin mor og lillesøster. Faderen 
havde forladt familien, da Søren var omkring 
de syv år.

Lidt vild i de år
Problemer med at styre teenage-knægten var 
da også årsagen til, at hans mor tog beslutnin-
gen om at rykke væk fra hovedstadsområdet. 
Som enlig mor regnede hun med, at hun bed-
re kunne styre ham ovre i det mere fredelige 
Jylland.
- Ja, jeg var lidt vild i de år. Men jeg havde nu 
ikke lavet noget kriminelt, forsikrer den nu 

Københavner roden, der 
blev politiker i Haderslev
66-årige Søren Rishøj Jakobsen er historien om drengen, der 
kom på ret køl, da han flyttede til Sønderjylland. 

En politiker der altid
stikker næsen frem
Hun er sådan en, der altid stikker næsen frem. Siger hun selv. 
Fordi hun er usædvanligt nysgerrig. Og fordi hun lider af en 
udpræget retfærdighedssans. 
Det var nogle af de egenskaber, der gjorde, at Maria Glinvad 
Damgaard allerede som 29-årig stillede op til Haderslev 
Byråd for første gang. Og blev valgt ind. 
Den 41-årige lærer har haft sæde i byrådet lige siden. I tre 
perioder og dermed i 12 år. Og selvfølgelig stiller hun op 
igen, for hun er stadig nysgerrig. Men også fnysende arrig, når 
hun støder på uretfærdigheder.
_ Det er især uligheder, der går ud over børn, jeg reagerer 
på. Så kan jeg ikke lade være at blande mig. For så skal sådan 
noget jo ændres, mener Maria Damgaard, der til daglig un-
derviser børn i specialklasser med særlige behov.
Selv har hun også børn. Kathrine på seks år sammen med 
kæresten Anders.

Læs mere om Maria Glinvad Damgaards  politiske holdnin-
ger og hendes personlige fortælling på www.sochaderslev.dk 

”Giftefogeden lever 
selv på polsk”

Kvinde og veteran:
Jeg er klar igen!
Næppe nogen ville have bebrejdet hende, hvis hun var stop-
pet i lokalpolitik. Lone Ravn har været valgt til Haderslev By-
råd syv gange. I træk. Første gang i 1994. For den indsats blev 
hun for to år siden tildelt Dronningens Fortjenstmedalje. 
Men den 71-årige veteran og forkæmper for de æl-
dre og de svageste er langtfra færdig med sin politiske 
samfundstjeneste:
_ Jeg er klar igen, fastslår Lone, der i egne rækker er så po-
pulær, at hun på partiets opstillingsmøde blev stemt til tops 
som nummer tre på stemmesedlen. 
Men også uden for egne rækker er Lone Ravn en markant, 
kvindelig politiker. Alle ved, hvad hun står for. Et tempera-
ment, der kan slå gnister og et engagement, der aldrig får lov 
at slumre. Derudover en stor viden og erfaring - bygget op 
gennem 27 år i byrådet.
Privat har det i en årrække ikke helt været nogen dans på 
roser for Lone Ravn, der fristede en tilværelse som enke i 12 
år. Indtil kærligheden pludselig slog ned og gav hende ekstra 
livsmod. Også til at fortsætte i politik.

Læs om Lone Ravns politiske holdninger og hendes personli-
ge fortælling på www.sochaderslev.dk 

Defekt plæneklipper fik
sød musik til at opstå 
 

Lona Ravn - Socialdemokratiets kvindelige veteran 
- elsker at pusle og slappe af i sin have.

Maria Damgaard med sin datter Kathrine, seks år - 
satser på at blive vlgt for fjerde gang.

66-årige politiker, der begyndte sin politiske lø-
bebane med at blive valgt ind i Sønderjyllands 
Amtsråd i 2002 og efterfølgende har haft 
plads i byrådet i Haderslev lige siden. En plads, 
han altså nu forsøger at skifte ud et sæde i 
regionsrådet.

Trods sit hippie-udseende faldt den unge Sø-
ren dog hurtigt til i Haderslev og udviklede sig 
i den retning, som moderen havde håbet på. 
Selvom hun var eneforsørger, blev både han 
og søsteren meldt ind i den private Hader-
slev Realskole. Her gik Søren ud efter en 10. 
klasse med udvidet teknisk pensum. Det blev 
springbræt til en læreplads som elektriker i 
Øster Lindet.

Læs mere på næste side
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Når mine jævnaldrende gik til fodbold, så gik jeg i stedet i ungdomsklub. I en 
lang årrække var Søren Rishøj leder i lokale ungdomsklubber.

Søren Rishøj Jakobsen
Familie: Gift med Kirsten

Uddannelse: Elektriker og klubpædagog.

Lokalpolitik: 

• Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 
2002-2007 

• Medlem af Haderslev Byråd  
2006-2021. 

• Bestyrelsesmedlem i Beredskabskom-
missionen, Provas og Sydtrafik.

Tillidshverv: 

• Faglige Medlem at FH/ LO Haderslev - 
For Dansk El-Forbund.

• Tidligere: Afdelingsformand for DEF, 
Tillidsrepræsentant for smede og  
elektrikere og 

• fællestillidsrepræsentant på  
Christiansfeld Mejericenter samt

• Ungdomsklubleder i Hoptrup og  
Haderslev 

• Fritidsinteresser: Ture rundt i Dan-
mark, gerne med cykel. Fanø og Samsø 
er favoritsteder.

Ungdomsklub i stedet for fodbold
Men lige så vigtigt for københavner-drengens 
udvikling var måske, at han sideløbende med 
sin læretid også blev medarbejder i Haderslev 
Ungdomsklub. Et job, han blev så begejstret for, 
at han tog en uddannelse som klubpædagog.

- Når mine jævnaldrende gik til fodbold, så gik 
jeg i stedet i ungdomsklub, forklarer Søren om 
sin passion, som også resulterede i, at han i en 
årrække først blev leder af Hoptrup Ungdoms-
klub og dernæst leder af de to ungdomsklub-
ber i Haderslev med omkring 250 unge.
- Jeg fandt stor mening i at guide de unge i en 
sund retning, så de holdt sig væk fra gadehjør-
ner, alkohol og stoffer. Og i stedet tilegnede sig 
værdier, der byggede på uddannelse og gode 
interesser.

Læs mere om  
Søren Rishøj Jakobsen og 
hans politiske holdninger 
på www.Rishøj.dk og  
www.sochaderslev.dk

Søren Rishøjs egen udvikling med baggrund i 
hans fag som elektriker lagde også spor til en 
glødende interesse for fagligt arbejde. Allere-
de inden han fyldte 30, blev han formand for 
elektrikernes fagforening i Haderslev. 

Faglige tillidsposter
Gennem årene har han beklædt flere faglige 
tillidsposter i el-forbund og i LO, og når han 
sidst på året 2021 går på pension og forlader 
sin arbejdsplads Christiansfeld Mejericenter, 
kan han se tilbage på en lang årrække som 
fællestillidsmand og tillidsmand.
Herefter bliver der mere tid til ægtefællen 
Kirsten siden 1983, de mange gå- og cykelture, 
udforskningen af det danske land, de to årlige, 
traditionelle københavner-besøg og – ikke 
mindst – politik, hvis han bliver valgt ind i 
regionsrådet….

- Haderslev har ikke været repræsenteret med 
en socialdemokrat i regionsrådet i mange år, 
og jeg vil jo meget gerne give vores kommune 
mere indflydelse på, hvad der for eksempel 
skal ske på sundhedsområdet, siger Søren 
Rishøj, der i øvrigt stadig stikker ud i bybilledet, 
når han bevæger sig rundt i Haderslev. 

Socialdemokrat med Borsalino
Ikke med skulderlangt hår og islænderswea-
ter, som for 50 år siden. Hår er der nu heller 
ikke så meget tilbage af. Nej, den socialde-
mokratiske politiker går med hat. Ikke en 
hvilken som helst slags hat, men den italienske 

Borsalino-hat, der anses for at være verdens 
bedste og kaldes for hattenes Rolls Royce.

- Jeg har seks. I forskellige farver. Jeg tager dem 
på alt efter, hvad jeg ellers klæder mig i, fortæl-
ler Søren Rishøj med et stolt smil, der afslører 
varm begejstring for det særkende, han har 
haft de seneste 20 år.
Også partifællen og tidligere borgmester Jens 
Christian Gjesing ynder at gå med den lette 
og bløde filthat.

- Men det var altså mig, der begyndte med 
Borsalino’en, griner Søren Rishøj, der godt 
er klar over, at det er en hovedbeklæd-
ning, man ikke normalt forbinder med en 
socialdemokrat. 

- Men man behøver altså ikke gå i laser og 
pjalter, fordi man er socialdemokrat. Ordent-
lighed kan også vises ved, at man klæder sig 
pænt på. Og for mig er det pænt også at gå 
med en pæn hat.

Fastslår det kendte byrådsmedlem, der kom 
til Haderslev som en rod og forvandlede sig 
til et menneske, der aktivt har taget ansvar for 
unge, kolleger og det lokalsamfund, han blev 
en del af.
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