FOKUS

- på dit og mit liv

Politik?

Det handler om dig og mig
H

vad handler politik egentlig om? Når man skærer helt ind til benet? Og ser bort fra
alt det spilfægteri, der udspiller sig i en ofte kompliceret, politisk proces, hvor politiske

partier, politikere og meningsdannere krydser klinger i et virvar af meninger og holdninger.
Egentlig er det ganske enkelt. Politik handler om vores liv og vores hverdag. Dit og mit liv.
Det liv, vi har sammen. At vi har så godt et liv som muligt – så mange af os som muligt.
Ovenstående er hele fundamentet for det lille magasin, du nu holder i hånden. Derfor har
vi valgt at kalde magasinet for ”FOKUS – på dit og mit liv”.

O

g ja. Magasinet bliver skrevet og udgivet af Socialdemokratiet i
Haderslev Kommune. Men ikke kun til partifæller. Vores mål med

magasinet er, at det kan læses af alle. Uanset politisk ståsted. For igen.
Det handler om dit og mit liv. Og alt det, vi har sammen.
”FOKUS – på dit og mit liv” skal bringe dig tættere på de politiske
beslutninger og tættere på dine politikere.
Men først og fremmest vil magasinet sætte fokus på, hvad de politiske tanker og beslutninger kommer til at betyde for borgerne.
Altså for dig, for dit liv og vores liv sammen.
Det er samtidig vores mål, at ”FOKUS – på dit og mit liv” vil
inspirere til debat og dialog.

I

denne første udgivelse sætter vi fokus på blandt andet
turisme, og stiller spørgsmål ved, om vi i Haderslev

Kommune gør nok for at tiltrække og servicere turister.
Vi præsenterer dig også for en række spændende og alsidige
arrangementer, lige fra politiske møder til en aften med to
politikere omkring et flygel.
Endelig vil vi i hver udgivelse portrættere en af de lokale
politikere i et forsøg på at gå bag om den politiske facade.
Denne gang er det folketingsmedlemmet Jesper Petersen, der
er i fokus.
Du er i øvrigt meget velkommen til at kontakte os med
idéer og forslag til de næste numre af ”FOKUS – på dit
og mit liv”.
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Fællessang med
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Aktiviteter & arrangementer
Mød politikerne – få en oplevelse – tag del i debatten.

Mandag den 29. oktober klokken 19.30 er der således i anledning af ”Spil Dansk Ugen” fællessang i Slesvigske Musikhus.
Alle er velkomne til at deltage i arrangementet - uanset
politisk overbevisning. Partifarven har således ingen betydning, og de politiske slagsange er for en stund lagt på hylden.
I stedet er det danske sange fra højskolesangbogen, der er
på programmet.
De to socialdemokrater, der inviterer til fællessang, brænder
begge for musik og sang. Den ene er Henrik Rønnow fra
SMUK, Slesvigske Musikkorps – og hvem ved, om han kan
lade sin trompet blive hjemme denne aften? Helt sikkert er
det imidlertid, at folketingsmedlem Jesper Petersen ikke har

TID:

Mandag den 29. okt. kl. 19.30

STED:

Slesvigske Musihus, Louisevej 7a, Haderslev

noget klaver med over skulderen. Et instrument han ellers
mestrer bedre end de fleste.
Henrik Rønnow og Jesper Petersen har valgt en række sange,
de hver især har et ganske særligt forhold til og udover at
synge for til fællessangen, fortæller de to politikere lidt om,
hvilken betydning de enkelte sange har for dem.
Der er gratis adgang til arrangementet og der serveres kaffe
i pausen. For at give fællessangen et ekstra løft, har Henrik
Rønnow og Jesper Petersen allieret sig med pianisten Bjørn
Elkjær, der således får fornøjelsen af at sidde bag det store
koncertflygel i Musikhuset på Louisevej i Haderslev.
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PORTRÆT af en politiker

Stilfærdig, smilende og venlig
Sådan kender de fleste Jesper Petersen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Der er intet frembrusende ved eller store armbevægelser over sønderjyden, der er
født og opvokset i Hammelev.

Faktisk ligner han enhver svigermors
drøm. Opmærksom, dannet og
næsten tilbageholdende i sin
fremtræden. Dertil kommer, at
Haderslev-kredsens mand på
Tinge ser yngre ud end de 37 år,
der p.t. står på hans CV.
Slank – næsten splejset med sine 1,80 meter i højden og en
vægt på 65 kilo - og som oftest iført cowboy-bukser og en
hverdagsskjorte skiller han sig ud fra de fleste af sine kolleger
på Christiansborg. I udseende og fremtræden. Altså lige indtil
han udfolder sit politiske engagement.
I interviews på tv, i radioen og i aviser fremstår Jesper
Petersen hverken ungdommelig eller splejset. Men tværtimod moden, indsigtsfuld og sikker i sine holdninger, når de
socialdemokratiske budskaber om blandt andet miljø, velfærd,
skat og uddannelse skal finde vej til befolkningen. Skarphed i
de politiske diskussioner savner han heller ikke. Øjnene i det
ellers venlige ansigt kan sagtens lyne af den indignation, der
også driver ham.
Der er således en oplagt forklaring på, at sønderjyden fra
Hammelev har været valgt til Folketinget i næsten 11 år –
først for SF og nu for Socialdemokratiet. Trods sin unge alder
har han i begge partier haft betydningsfulde poster som f. eks.
politisk ordfører, skatteordfører og finansordfører. Foreløbig.
Ikke desto mindre er det fortsat beskedenheden, der præger
Jesper Petersens tilgang til det politiske arbejde. Altid opmærksom, empatisk og lyttende, når han opsøger virksomheder,
institutioner, foreninger og folk på gaden for at høre om deres
dagligdag, genvordigheder og problemstillinger. Samtidig er
han udstyret med en meget stærk ambition om at tage ansvar
for at forbedre det samfund, vi alle er en del af. Det er en
ambition, han bærer med sig fra hjemmet i Hammelev, hvor
begge forældre var ansat som lærere i den lokale folkeskole.
Moderen senere som skolepsykolog i Aabenraa Kommune.
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Et foreningshjem, kalder Jesper Petersen selv sit barndomshjem. Forældrene – Ejvind og Elna Petersen – nøjedes nemlig
ikke med at involvere sig i skolearbejdet, men engagerede sig
også i træner- og lederopgaver i Hammelev SUF. Og mange
andre ting i lokalområdet. Det smittede af på Jesper og hans
to ældre søskende, Helene og Jacob. Jesper var blandt andet
badmintontræner og senere i sin gymnasietid i Haderslev
aktiv i elevråd og alt andet, han kunne komme til.
Men tid til at snakke politik og samfundsforhold ved spisebordet hos familien Petersen blev der også. Med omdrejningspunkter i nyheder fra dagens radioavis om morgenen, dagens
avis, TV-avisen om aftenen og lokalområdets varme emner.
Begge forældre var erklærede SF´ere, hvilket så også smittede af på Jesper, der i en alder af 15 år meldte sig ind i SF
Ungdom. Det skete i 1997 til et af de 1. maj-arrangementer
ved Tørning Mølle, han havde været med til, fra han var helt
lille. Her havde han hørt koryfæer som Gert Petersen, Svend
Auken og Anker Jørgensen tale og mødt fagligt og politisk
aktive fra lokalområdet.
En politisk løbebane var startet. Men Jesper døjede stadig
med et problem fra barneårene. Han stammede, og han voksede sig ikke sådan lige fra det, som mange andre i hans alder.
Med hjælp fra en talepædagog kom han nok over problemet
til at det ikke hæmmede ham for alvor i de næste år, hvor det
politiske engagement tog fart og flere tillidsposter kom til.
I 2000 blev han student fra Haderslev Katedralskole, hvor han
”havde tre pragtfulde år”. Efter nogle år med arbejde som
lærervikar og siden organisationskonsulent, begyndte han at
læse statskundskab på Århus Universitet. Men han fastholdt
sideløbende sin politiske løbebane.
I 2007 fik han sin bachelorgrad i statskundskab. Og ved valget
i november samme år erobrede han en stol i Folketinget som
opstillet for SF i Sønderborg-kredsen.
Det var dog ikke de eneste skelsættende begivenheder for
Jesper Petersen det efterår. På den valgaften, hvor Poul Nyrup

tabte statsministerposten, vandt Jesper til gengæld den store
gevinst i kærlighedens spil. Nogle måneders tilnærmelser
blev til et rigtigt kæresteforhold med Pernille. De to har levet
sammen siden og er nu gift og har to børn.
Medlemskabet af SF røg fløjten, da Jesper Petersen meldte sig
ud i 2013 efter politiske uenigheder i partiet, og det Jesper
Petersen selv kalder ”en modning i mit syn på det at tage ansvar og skabe konkret forandring”. Mange andre SF´ere fulgte
efter og gik sammen med den unge sønderjyde direkte over
i det Socialdemokrati, som i 2015 igen gav Jesper Petersen
valg til Folketinget. Nu fra Haderslev-kredsen, der i et årti ikke
havde kunnet mønstre valg til Christiansborg.
Selvom forældrene i Hammelev var SF’ere, var socialdemokrater i familien ikke noget ukendt fænomen. Jesper Petersens
onkel, Erik Lauritzen, er nu på anden valgperiode borgmester
i Sønderborg.
Mere end fem år efter skiftet kan Jesper konstatere, at han
hurtigt følte sig på rette hylde i det parti, der ”i Danmark har
skabt den ubetinget bedste velfærdsmodel i verden, hvor flest
mulige mennesker kan få et godt og trygt liv”.
Men det er også et samfund, der er under pres. Fra globalisering og politiske modstandere herhjemme, mener den
sønderjyske socialdemokrat:
- Den voksende ulighed og utryghed skal vi socialdemokrater
bekæmpe. At alle børn får muligheder for at skabe sig det liv,
de gerne vil – og at man senere i livet kan trække sig tilbage
fra arbejdsmarkedet med værdighed og helbred i behold, det
synes jeg, er to vigtige politiske pejlemærker. Vi skal fastholde
og forbedre vores solidariske samfundsmodel i en tid med
store forandringer i verden. Det er Socialdemokratiet ubetinget de bedste til at gøre.

For øjeblikket handler tilværelsen for Jesper dog primært om
to ting: Familien og politik. Børnene er hans egne to drenge,
som han bestræber sig på at være en nærværende far for.
Selvom hans politiske liv er hektisk og fortærer en stor del
af døgnets timer afleverer han hver morgen Leo i skole eller
Johan i vuggestue.

Efter otte år i andelslejlighed på Vesterbro, er Pernille og
Jesper nu sammen med deres to børn, Leo, syv år og Johan
på to år flyttet ind i et hus med mere plads i Valby. Og en
fælles have med overboerne i det delte hus. Pernille, der i en
del år har arbejdet som pædagog, bygger i øjeblikket på den
uddannelse og studerer pædagogisk psykologi.
I Valby-huset er også plads til det klaver, som Jesper har savnet
at have i hverdagen. For hans interesse for musik – og for selv
at spille – er intakt fra barne- og ungdomsårene i Hammelev,
hvor han i syv-otte år spillede i rockband sammen med to
gode venner.

Hvad angår politikken, erklærer Jesper Petersen sig som
repræsentant for sit parti. Men også som repræsentant for sin
landsdel. Det er derfor, at han året rundt er at se på forskellige besøg i Syd- og Sønderjylland. Sammen med sin lille
følgesvend – en sort notesbog, som han altid noterer flittigt i.
”Den kontakt og samtalerne med mange forskellige mennesker giver rigtig meget til mit politiske arbejde. Den konkrete
oplevelse af at gøre en positiv forskel for almindelige mennesker i Syd- og Sønderjylland, eller have forhandlet fremskridt
hjem i en politisk aftale, det giver energi til mange dage”.
Lyder det fra Haderslev-kredsens beskedne mand på Ting.
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Vi skal tiltrække flere turister
Øget turisme kan løfte området. Kommunen har potentialet.
Nu er det på tide, vi udnytter det.
Haderslev oser af historie og stemning i den historiske bydel,
vi har masser af strande, afvekslende natur, gode indkøbsmuligheder og en god placering som porten til Sønderjylland.
Og mange steder i kommunen er der unikke oplevelser som
Gram Slot og Lergraven. Kort sagt har Haderslev rigeligt at
byde på som turistattraktion. Vi har tilmed Nordeuropas største campingplads og masser af udlejningssommerhuse.

SPØRGSMÅL
TIL JESPER

Hvem er dit forbillede?

Min mormor, der døde for to år siden var et forbillede ud i
omsorgsfuldhed, gavmildhed og flid. Som politiker synes jeg,
at Anker Jørgensen var både alsidig som menneske, evigt jordbundet og med altid fastholdt integritet.

Hvordan slapper du af?

Med en bog i hånden. Eller en serie eller en fodboldkamp på
TV – helst med Liverpool eller Sønderjyske. Hovedet får bedst
fri ved at være i naturen. På gåben, i løbesko eller på racercykel.

Hvordan holder du helst ferie?

En rejse med familien til oplevelser, natur og god mad i Frankrig eller Italien. Dansk sommerhusliv er også ren terapi.

Den bedste film, du har set?

Den er svær. Men det må blive ”Pelle Erobreren”. Den sociale
uretfærdighed, ydmygelserne og kærligheden mellem far og
søn er så gribende, at den film sidder i mig i ugevis, når jeg
har set den.

Hvilken musik hører du?

Lige nu ligger den nye Peter Sommer-plade på grammofonen,
som jeg i nogle år har samlet vinylplader til. Der skiftes han
med Paul Simon, som jeg var til afskedskoncert med i sommers. Ellers har jeg en bred smag indenfor varianter af især
rock og folk-musik.

Hvad ligger på dit natbord?

Ingenting! Jeg går ud som et lys, når jeg lægger hovedet på puden. Men jeg kan godt lide at læse. Sara Omars rystende bog
”Dødevaskeren” er en af mine seneste læseoplevelser. Og så
læser Leo og jeg Harry Potter som godnat-læsning lige nu.
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Hvad er din yndlingsret?

Brandvarm ”Boeuf Stroganoff ” med kartoffelmos på en
vinterdag. Et godt stykke oksekød fra grillen med nye danske
kartofler og en frisk salat om sommeren.

Fem landvindinger for Jesper
Jesper Petersen er en vedholdende politiker, der målrettet holder fast i sin og partiets kurs.
Den sønderjyske MF’er ridser her de fem vigtigste resultater
op, han har opnået i indeværende Folketings-periode som
lokalt valgt for Socialdemokratiet:
1. Forsvarsforliget, der fastholder og udvider på Haderslev
Kaserne samt sikrer Slesvigske Musikkorps.
2. At Skattecentret i Haderslev i stedet for at lukke blev udvidet med flere medarbejdere – også Skattecentrene i Tønder
og Ribe blev tilgodeset.
3. At få den nye uddannelse til skattevæsenet til UC Syd i
Haderslev som et af kun to steder i Danmark pt.
4. En ny model for udlodning af tipsmidlerne og en ny
foreningspulje – begge aftaler, der bidrager til at styrke økonomien under det frivillige foreningsliv også lokalt i Syd- og
Sønderjylland.
5. Beslutningen om, at også næste generation kampfly og de
mange arbejdspladser skal være i Skrydstrup. Her udestår nu
arbejdet med at få taget de nødvendige og rimelige hensyn til
naboerne.

Men udnytter vi dette potentiale godt
nok? Tiltrækker vi nye turister og gør vi
nok, for de turister, der gæster området?

Dette spørgsmål blev drøftet på den Socialdemokratiske
byrådsgruppes første sommergruppemøde, for turisme er lig
flere arbejdspladser og øget omsætning i detailhandlen.

”Nej” lød svaret fra både byrådsmedlemmer og repræsentanterne fra den
politiske organisation. Specielt flytningen
af turistbureauet til Bispen fik mange
hårde ord med på vejen.

kyndig vejledning og hvor de eksempelvis kan bestille billetter
til de mange oplevelser. Men også et sted, hvor det lokale er
i fokus. Hvor byens gæster kan smage på lokale produkter og
få spændende fortællinger på sønderjysk, hvor der bliver afholdt temadage om eksempelvis Reformationen, Besættelsen,
Genforeningen og den dansk-tyske relation. Med andre ord:
Et sted, hvor der er aktivitet, puls og hvor turisterne kommer
”tættere” på denne helt særlige del af Danmark.
De, der bedst, kan give information om livet i byen og områdets muligheder er de, der bor i den. Derfor vil det være
oplagt med et korps af frivillige turistambassadører, der kan
være synlige i bybilledet og som kan vejlede turisterne.

- Vi skal møde turisterne, dér hvor de er.
Vi skal møde turisterne, når de henter
nøglerne til udlejningssommerhuset, når
de tjekker ind på campingpladsen og når
de besøger Gram Slot eller Domkirken. Vi
skal være gode værter, forklarer gruppeformand Henrik Rønnow.

- Det er ikke OK, at vi i dag her pakket vores turismeservice
ind under en trappe på Bispen og den personlige kontakt
lagt i hænderne på en bibliotekar, slog byrådsmedlem Jens
Christian Gjesing fast.

Et levende bureau

Vi behøver ikke at bygge et nyt Legoland for at gøre Haderslev mere turist-venlig. Vi har det, der skal til, men der er brug
for en fokuseret indsats og udvikling. Derfor har vi brug for et
selvstændigt turistbureau i Haderslev. Ikke et turismebureau
pakket ind i pjecer om Givskud Zoo, Aros eller andre attraktioner i Jylland. Men et sted, hvor lokale og turister kan få råd

Turistbureauet i Aarhus rykker ud og opsøger turisterne dér, hvor de
færdes. Det bør man også gøre i Haderslev Kommune, hvis det står til
den socialdemokratiske byrådsgruppe.
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Budgetforhandlinger
handler om din og min fremtid

Det kommunale budget for 2019 - 2022
blev vedtaget af byrådet tirsdag den 9. oktober.
For budgettet stemte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Skal der bruges penge på børn,
huller i vejene eller ældre
medborgere?
Det er under budgetforhandlingerne, det bliver afgjort, hvordan vores fælles penge i kommunen bliver brugt. For selv om
langt den største del af en kommunes budget på forhånd er
fastlagt af love og regler, har byrådet stadig mulighed for at
flytte flere millioner kroner rundt mellem forskellige områder.
Det har betydning for vores hverdag nu og i fremtiden.
Derfor er det kommunale budget interessant for os alle. For
det, der måske umiddelbart virker som forhandlinger om tørre tal, handler dybest set om hvilken slags kommune politikerne ønsker, Haderslev skal være. Budgettet handler i høj grad

om politikernes drømme og visioner, og dermed om deres
prioriteringer. For hvordan skal pengene bruges og hvor skal
pengene komme fra? Skal der gennemføres besparelser for at
få råd til noget andet? Hvor optimistiske tør politikerne være,
når det gælder fremtidige indtægter? Spørgsmålene er mange.
Politikerne har ansvaret og deres beslutninger påvirker os alle.

Haderslev Byråd samlet til 2. behandling af budgettet for 2019-2022.
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Læs her, hvad seks socialdemokratiske
byrådsmedlemmer hver især er glade for
i budgettet og hvad de gerne havde set,
var blevet anderledes.

Der skal ikke herske tvivl om, at den besparelse på knap
10 mio. kr. årligt, som er en del af budgetforliget og som
betyder, at 21 stillinger primært på Rådhuset nedlægges, ikke
er min kop te. Jeg havde langt hellere set, at byggesagsgebyret var blevet genindført, og besparelseskravet dermed var
blevet mindre.
Men i den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker vi at
tage medansvar og derfor valgte vi at gå på kompromis ganske enkelt fordi det gav os mulighed for at sætte solide
aftryk på en række vigtige velfærdsområder.
Skoleområdet tilføres godt og vel 20 mio. kroner over de
kommende par år. Trygge rammer og fokus på trivsel skal
sikre lærerne mulighed for at levere den gode undervisning.
Samtidig styrkes sammenhængen mellem dagtilbud og skole,
og der oprettes en pulje til at imødegå særlige udfordringer
på skoleområdet.
Også ældreområdet får et mærkbart løft på 20 mio. kroner
over de kommende to år. Vi må sikre, at alle ældre får den
støtte og hjælp, de har behov for.

Haderslev Musikskoles fantastiske indsats på skoleområdet er
også sikret i de kommende fire år, og også andre områder er
blevet styrket.
På anlægssiden er det værd af hæfte sig ved, at der er afsat
midler til en kunstgræsbane i Sydbyen i Haderslev. Endelige er
jeg meget glad for, at det under afslutningen af forhandlingerne lykkedes at få hævet det beløb, der er sat af til halbyggerier
i Starup og Fjelstrup betragteligt.
Henrik Rønnow, gruppeformand
Formand for Udvalget for Børn og Familier og medlem
af Økonomiudvalget
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Hvad mener de socialdemokratiske byrådsmedlemmer
om det kommunale budget for 2019?

Jeg er glad for budgetforliget, da det sikrer stabilitet og det
fortsat gode samarbejde i Socialudvalget. Vi er presset på
økonomien, men vurderer at vi stadig kan levere kvalitet for
de midler, vi har og nå de børn og familier, der har brug for
vores mange gode sociale tilbud. Vi har bl.a. fokus på Kommunens samlede Ungestrategi, der bliver koordineret fra
Socialudvalget. Vi skal bare have de unge og deres forældre til
i fællesskab at sige nej til hash, rusmidler overdrevet druk, vold
og kriminalitet, og vi skal have flere i uddannelse og job. Og
her er det område, hvor jeg godt ville have haft en million til
den ekstra indsats. Vi har allerede prioriteret indsatsen op til
de 25 år med én indgang, én plan og Uddannelsesvejledningen og Ungeteamet fra jobcentret sidder nu sammen, ligesom
vi har placeret flere af vores tilbud i Vojens og Gram. Så det
bliver forhåbentligt os, der begunstiges i det næste budget!

Jeg er glad for, at budgetforliget lægger op til, at vi kan bevare
vores nuværende service-standarder for genoptræning m.m.
Det er i de kommende år, at vi for alvor i kommunen skal
sikre den borgernære sundhed!
Jens Christian Gjesing,
medlem af Sundhedsudvalget

Bo Morthorst Rasmussen, formand for Socialudvalget
og medlem af Landdistriktsudvalget

Jeg er tilfreds med, at der er afsat penge til folkeskolen. Jeg
havde gerne set, at overflytning af midler fra almenområdet
til specialområdet var forsinket et år eller to i forhold til de
investeringer i børns trivsel og læring, vi gør nu.

Ved budgetforliget er alle mine ønsker ikke blevet indfriet.
Det erkender jeg, og der er enkelte torne, som jeg har det
svært med.
Men helt grundlæggende er der meget i forliget, som jeg er
rigtig glad for, specielt, at der er tale om et forlig, hvor mange
af de økonomiske udfordringer på velfærdsområderne håndteres med gode investeringer.
Jeg vil nævne to ting fra Voksenområdet:
Vi får tilført mindst 10 mio. kr. til ældreområdet i 2019 og
yderligere 10 mio. kr. i 2020. Pengene er til et generelt serviceløft, til rehabilitering samt til ansættelse af en diætist eller
kost- og ernæringsvejleder til ældre og handicapområdet.
Ansættelsen af en diætist har været en mærkesag for mig, for
mange ældre er småt spisende og i risiko for at tabe muskelmasse og blive undervægtig. Underernæring øger risikoen for
sygdom og nedsætter den ældres evne til at klare sig selv. Selv
små daglige gøremål kan blive uoverkommelige.
En sund livsstil styrker livskvaliteten, og man får mere energi
og overskud.

Efter 10 år hvor jeg som skolebestyrelsesformand i kommunen har råbt om, at folkeskolerne bliver udsultet og at dette
vil få fatale følger, er det nu lykkedes at udvide budgettet Det er jeg glad for. Jeg er også glad for, at Kulturudvalget har
prioriteret haludvidelser i Fjelstrup og Starup. Jeg kan næsten
ikke vente på at slå en salto med ungerne, i den nye springgrav i Starup.
Kim Kabelka, medlem af Udvalget for Børn og Familier
og Udvalget for Kultur og Fritid

Lone Ravn, medlem af Økonomiudvalget og
Voksenudvalget

Marie Skødt, medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget og Landdistriktsudvalget
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Aktivitetskalender

Mød politikerne – få en oplevelse – tag
23.10.18

kl. 19.00

del i debatten
GRATIS adgang for alle

”Hva’ nu Europa?”
Byrådsmedlem medlem Jens Christian Gjesing fortæller om
sit arbejde i Bruxelles og tegner et billede af EU’s situation
forud for valget til Parlamentet og sammensætning af
en ny Kommission.

29.10.18

kl. 19.30

Fællessang med to politikere omkring et flygel
Folketingsmedlem Jesper Petersen og byrådsmedlem Henrik
Rønnow byder i anledning af Spil Dansk Ugen indenfor til
fællessang med Højskolesangbogen i centrum.

19.11.18

kl. 19.00

kl. 19.00

Det nære sundhedsvæsen

Julemøde med Jesper Petersen

kl. 19.00

Den strategiske ungeindsats
Formanden for Socialudvalget, Bo Morthorst Rasmussen
giver et indblik i arbejdet med en ny ungestrategi i
Haderslev Kommune.

16.01.19

kl. 18.30

Slesvigske Musikhus,
Louisevej 7A,
Haderslev

Gram Fritidscenter
Stadionvej 15,
Gram

KUN for medlemmer af Socialdemokratiet

Det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen fortæller
nyt fra ”Borgen”.

06.12.18

GRATIS adgang for alle

GRATIS adgang for alle

Byrådsmedlem Jens Christian Gjesing sætter fokus på – og
lægger op til debat om – det nære sundhedsvæsen med
særlig fokus på sundhedstilbud i Gram.

03.12.18

Metal, A.D.
Jørgensensvej 2,
Haderslev

3F Vojens
Allégade 33-37,
Vojens
GRATIS adgang for alle

Mødelokalet i Starup
Hallen, Starup Skolevej
33A, Haderslev
GRATIS adgang for alle

”HJERTER DAME”
Mød dansk fagbevægelses førstekvinde, Lizette Risgaard, live
og på det store lærred i Haderslev. LO Haderslev og folketingsmedlem Jesper Petersen inviterer i biografen. Lizette
Riisgaard interviewes foran publikum, og dernæst vises dokumentarfilmen ”Hjerter Dame” om LO-formanden og hendes
første sværdslag på posten.
For nærmere info samt for bestilling af billetter,
kontakt Jesper Petersen på mail: jesper.petersen@ft.dk

Kosmorama
Jomfrustien 28,
Haderslev.

På www.sochaderslev.dk finder du en komplet oversigt over alle Socialdemokratiske arrangementer i Haderslev Kommune. Hvis du er medlem af
Socialdemokratiet, er det også her, du finder oplysninger om kaffeklubmøder,
generalforsamlinger og andre interne møder i kreds- og partiforeningerne.

