Kære medlem af Socialdemokratiet i Hjørring Kredsen
Her en lille politisk orientering, en kæmpe stor tak samt en invitation til fest for medlemmer og andre deltagere i
valgkampen lørdag den 24. august 2019 fra klokken 17:30 – læs mere længere nede…
Først og fremmest et kæmpe tillykke med det flotte folketingsvalg til os alle sammen. Socialdemokratiet
er gået frem med mere end fem procent her i Hjørring Kredsen – et af de absolut bedste resultater ikke bare i Nordjylland, men i hele Danmark. Det lykkedes os også at få mig valgt med et rigtigt flot
valgresultat og en forbedret placering på den socialdemokratiske liste over flest personlige stemmer.
Alt dette er først og fremmest lykkedes på grund af jeres store og flotte indsats. Aldrig har jeg oplevet
så varm, helhjertet og engageret en opbakning, som den jeg har oplevet fra jer. Jeg er simpelthen så
taknemmelig. Af hjertet tak for jeres utrættelige indsats og opbakning.
Ny socialdemokratisk regering
Nu tyder det på, at vi i løbet af de kommende dage kan danne en socialdemokratisk regering. Mest
sandsynligt er det, at vi danner en socialdemokratis et-parti-regering, der kan forhandle til begge sider.
Men meget er stadig uvist. Jeg knokler for at få så meget indflydelse på regeringen som overhovedet
muligt. I den forbindelse er jeg optaget af at sikre, at vores lovede nye tilbagetrækningspolitik realiseres.
Men også at der kommer stærkere fokus på transport, som jeg selv har arbejdet meget med samt bedre
kommune-økonomi, udligning mellem kommunerne mm. Sidst men ikke mindst er jeg overbevist om,
at en ny S-regering vil have et nyt og langt stærkere fokus på bekæmpelse af klimaforandringerne og en
styrkelse af hele den grønne dagsorden – meget gerne med fokus på verdensmålene.
Fest for medlemmer og aktivister
Oven på så succesfuld en valgkamp er der i sandhed grund til at fejre os selv. Derfor inviteres alle
medlemmer og øvrige valgkampsaktivister til en festlig aften med gratis mad og drikke. Det bliver
lørdag den 24. august fra klokken 17:30. Vi arbejder på menuen, evt. talere og underholdning. Men
skriv datoen i kalenderen nu, så hører I nærmere. Festen holdes i det store mødelokale hos 3F Skagerak
på Vandværksvej i Hjørring. Festen kan samtidigt blive en god opstart for en ny spændende sæson for
Socialdemokratiet.
Tilmeld dig allerede nu hos Vivi Frost på: vivi.frost.nielsen@3f.dk eller telefon: 20615521.
Du er også altid velkommen til at kontakte mig på telefon 61624250 eller at skrive mig en mail på:
Rasmus.Prehn@ft.dk - har du brug for at booke møder eller lign. så kontakt min sekretær på
manja.sand@ft.dk eller telefon: 61623554.

Alt det bedste
Rasmus Prehn
Dit lokale medlem af Folketinget

