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Forsiden
Billedet på forsiden er taget af Inge 
Marie Jensen.
Hun fangede de to formænd, den 
nyvalgte Villy Sørensen og den afgå-
ede, Jens Erik Sørensen, begge med 
stort smil på læben, og med iver for at 
ASRA skal være en stærk forening.
Den afgåede formand fortalte han for-
lader ikke ASRA fordi han var træt af 
foreningen, han gav tilsagn om at ville 
hjælpe fortsat når han kunne.
Bl.a. kunne han blive ”Hølofts arki-
var” som han sagde.  Hans planer var 
måske at få opbygget et fagforenings-
kontor fra gamle dage, så besøgende 
kunne få den oplevelse med.
Den nye formand Villy smiler fordi 
han gerne vil give ASRA en hånd, ikke 
fordi ASRA skranter, men fordi opga-
ven er så vigtig for eftertiden.
God vind til jer begge!
                               Redaktøren
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Formanden har ordet

Så lykkedes det at få afviklet Gene-
ralforsamling den 9. august 2021 et 
velbesøgt generalforsamling hvor 
vores formand gennem 6. år valgte at 
takke af. Vi i ASRA er stort tak skyldig 
til Jens Erik Sørensen for de 6. år som 
formand, han var foregangsmanden 
ved flytning til de nye lokale i Histori-
ens Hus og har været i spidsen for de 
mange aktiviteter der er gennemført. 
Endnu engang tak til Jens Erik for 
indsatsen.
Jeg er så den nyvalgte formand og 
hvem er jeg så: født i 1951 i Aulum 
opvokset på den fædrene gård, uddan-
nelse som faglært landmand, forlod 
landbruget i 1972 og har arbejdet som 
ufaglært metalarbejder/montør og 
bygningsarbejder frem til 1983 hvor 
jeg på SID Aulum generalforsamling 
blev valgt til formand. Jobbet bestred 
jeg frem til afdelingen blev sammen-
lagt med SID Holstebro m.f. til det vi i 
dag kender som 3F Holstebro hvor jeg 
var valgt som næstformand og faglig 
på det grønne område, Jeg blev ind-

valgt i SID´s  Hovedbestyrelse i 1989 
og var her med i 25. år indtil jeg gik på 
efterløn i 2015.
Har været medlem af kommunalbe-
styrelsen i Aulum Haderup kommune 
siden 1986 og var med i den første 
periode i ny storkommune Herning 
Kommune,. Stille ikke op igen ved 
valget i 2009, arbejdsopgaverne i ny 
storkommune var store og midt job i 
forbundet og afdelingen i Holstebro 
tog om sig og som jeg sagde ved min 
afgang, ”Jeg har hvis gjort min borger-
pligt” ved de 24 år i Kommunalpolitik.
I 1975 byggede vi huset på Boghve-
devej i Aulum, året efter blev vi gift. 
Bodil og jeg fik tre dejlige børn og i 
dag er det blevet til en en flok på 11, 
ud over tid til familien så er jeg aktiv i 
Partiforening, Faglige Seniorer Vestjyl-
land, er p.t Domsmand ved byretten i 
Herning.
Så er der hus og have der skal passes 
og skulle der være tid til overs, så 
kalder golfbanen på os, vi går gerne en 
tur på golfbanen tidligt om  morgen 
så kan man opleve de mange forskel-
lige dyr der er der ude og en storslået 
solopgang i en skøn natur, kan det 
blive bedre.
ASRA er lige nu i gang med at modta-
ge tilmelding til besøgstur til Arbej-
dermuseret i København i skrivende 
stund er der tilmeldt 23, derudover er 
der planlagt sangaften den 27. oktober 
2021 kl. 19.00

Formand
Villy Sørensen

Formand Villy Sørensen
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En jorddreng fortæller
Erik Lystbæk Kristensen -født den 26. maj 1933 i Vemb, hvor han 
i dag bor.  Erik Kristensen fortæller erindringer som jorddreng i 
1940.

Minder om min tid som jorddreng 
i Ml. Hedegård i 1940 Mine foræl-
dre lejede mig ud til gårdejer Niels 
Mogensen i sommeren 1940, for en 
løn på 100 kr. for seks måneder, en 
seng og sove i og føden. Jeg skulle 
tage aktiv del i alt arbejde, alt det jeg 
magtede. Mit arbejde bestod i at muge 
ud i staldene, fodre dyrene og være 
med til at så og høste. Alt arbejde var 
manuelt, alt foregik ved håndkraft, 
der var ikke maskiner til noget. At 
pumpe vand op til mennesker og dyr 
var med håndpumpe. Når jeg skulle 
hente otte køer og trække dem hjem, 
var det med livet som indsats, for når 
køerne kunne lugte vand, begyndte de 
at løbe. Dyrene havde stået i tøjer hele 
dagen, de var meget tørstige. Vand til 
madlavningen blev taget fra samme 

trug. Min plads på Ml. Hedegård var 
i sommerhalvåret, da gik vi kun to 
halve dage i skole, det var tirsdag og 
fredag. I sommerperioden skulle jeg 
tjene penge til skoletøj og andre udgif-
ter, som jeg selv skulle betale. I dag har 
jeg børnebørn som også tjener til eget 
forbrug ved at løbe med aviser eller 
arbejde som bydreng/pige. Børn af i 
dag skal bruge mange penge til alt mu-
lig inden for moderne teknologi, bare 
afgifterne for at må bruge det. Som 
tiden siger, at mode bliver til mange 
penge, det kræver meget hvis man skal 
følge med. Sport er også dyrt for børn 
og unge, store idrætshaller og sports-
pladser, som kan oplyses kunstigt, det 
kræver kontingent af udøverne, penge 
børn og unge må tjene ved at løbe 
med aviser, være bud eller flaskedreng, 
der er mange jobs, hvis man ikkekan 
17 slå forældrene for penge. Sporten 
som vi dyrkede under anden verdens-
krig, kostede ingen penge, vi legede 
på gader, pladser og steder vi kunne 
være. Det var kun tyskerne der brugte 
brændstof, danskerne havde kørsels-
forbud, vi måtte ikke bruge benzin. 
Derfor var der plads til børnene på ga-
den, og det udnyttede vi. Under krigen 
var jeg arbejdsdreng på Vemb vind-
mølle, Mølleren hed Halfdan Nygård 
og hans kone hed Krestine Nygård. I 

Erik Lystbæk Kristensen i dag
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de fem krigsår var jeg arbejdsdreng og 
bydreng ved mølleren og mælkehand-
leren. 
Hos Mølleren lavede vi foder til 
kreaturer, svin og høns, når vinden 
blæste lidt eller hårdt kunne vi køre 
med to eller tre kværne. Korn til grise 
skulle gruttes, det vil sige knuses, og 
forskellige kornsorter blev blandet til 
dyrene. Mølleren var en glad mand, 
med en dejlig humor, det var et godt 
sted at være. Mælkemanden var også 
en dygtig mand, han hed Oluf He-
degård, som dreng var jeg ham, der 
skubbede på når vi kærte rundt i byen 
med mælk. Det var slæb at trække og 
skubbe den tunge vogn, når vognen 
var fuld, tror jeg den vejede 400 kg., 
den var tung at skubbe, jeg var altid i 
gang med noget.

Erik Lystbæk Kristensen fortsætter:

Erindring fra anden verdenskrig
Krigen begyndte i Danmark den 9. 
april 1940, Jeg var 7 år, da krigen be-
gyndte, det var en spændende tid for 
en dreng i den alder. Det var samme 
år, som jeg begyndte i skolen. Jeg 
husker det tydelig, første skoledag var 
min mor med, jeg skulle indskrives 
eller tilmeldes, da det var overstået gik 
jeg selv i skole hver dag. Anden dag 
på vej til skole, kunne jeg ikke komme 
over Søndergade, for at komme ind 
på Skolegade. Vejen var spærret af 
Tyske militær køretøjer, som var på vej 
nord på, og til at besætte vores by. Der 
var lastbiler med 18 cykler og biler 
med soldater, der var kampvogne på 

larvebånd og på gummihjul, der var 
kanoner spændt efter lastbiler, og der 
var befalingsmænd til at råbe og skrige 
efter soldaterne, ordre og kommando-
er kunne vi høre over hele byen. Tre 
steder skulle Soldaterne bo, i Vemb 
forsamlingshus blev hundrede mand 
indkvarteret, og der blev opstillet 
feldtkøkken i gårdspladsen, den var 
på hjul og med alt tilbehør til mad-
lavning. Min ven Erik og jeg var altid 
på pletten, hvis der blev lavet noget vi 
kunne li’. Vemb gæstgivergårds balsal 
blev også fyldt op med soldater, og det 
gjorde Vemb skole også (Gymnastik-
salen), i alt blev der indkvarteret ca. to 
hundrede soldater i Vemb under hele 
krigen. I forsamlingshusets køkken 
ordnede danskerne grøntsager, kartof-
ler og kød, som så blev kogt i feldt-
køkkenet, som stod i gården. Tyskerne 
havde heste og små vogne som man 
kørte forsyninger på, mellem de tre 
indkvarteringssteder. Heste og vogne 
var indkvarteret i staldbygningen ved 
Nørregade 33, der boede jeg sammen 
med mor og far tre søskende i en lille 
loftlejlighed på 35 m², i stueetagen 
holdt politiet til, og en sagfører, under 
krigen forsvandt politiet og sagføreren 
flyttede til Holstebro. Vi søskende var 
alle i gang med at tjene penge, som by-
dreng eller børnepasning. Ruth og Eva 
var arbejdspiger hos Dyrelæge Swan 
eller hos Dr. Løve, jeg var hos Mølle-
ren og hos Oluf Mælkemand, lillebror 
Mogens skulle vi også passe, det var 
vi sure over, vi kunne ikke tjene noget 
som barnepige for Mogens. Da krigen 
begyndte i 1940, kom der rationering 
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på alle fødevarer og benzin. Det eneste 
vi kunne købe var mel, havregryn, 
sukker, gær, mælk, kød, sæbe og andre 
fornødenheder, som vi havde ratione-
ringsmærker til. 

Men dem kneb det også med, hvis 
vi havde penge kunne vi købe disse 
mærker på den sorte børs, men det 
havde vi heller ikke altid, så måtte vi 
alle hjælpe til med at skaffe penge til 
familien.19 Nord for Vemb by ligger 
der en gård som hedder Hedegård, 
på denne gård var jeg jorddreng. Jeg 
skulle hjælpe ved alt det jeg kunne 
hjælpe med. Da tyskerne havde besat 
vores festsal, blev der holdt bal i laden 
på ML. Hedegård, to lokale karle spil-
lede på harmonika. Det var dejligt at 
se unge og gamle more sig, selv om vi 
manglede alt. Der blev pyntet op med 
kornneg og blomster bl.a. georginer og 
asters. Spillemændene sad på en stiv 
vogn2 i en meters højde. Danse gulvet 
var midtergangen i laden. Til højre var 
døren til kostalden, på den stod der 
skrevet Dametoilet, adgang forbudt for 
mænd. Mændene kunne gå ud, hvis de 
skulle noget. På bjælkerne i laden var 
der skrevet små vittigheder, som alle 
kunne more sig over. Sprit og øl kunne 

vi ikke købe under krigen, men der 
var folk som selv kunne lavede det, der 
var brug for, vi manglede ingen ting, 
udgifterne var næsten nul. Velfærden 
skabte vi selv, det gjorde vi gennem 
fælleshjælp og sammenhold. At gøre 
gratis tjenester er ikke sort arbejde, 
når Oluf Hedegård går ind på Marie-
bjerg med mælk til de gamle og syge, 
så er det fordi Oluf vil hjælpe så godt 
han kan. Tak til Oluf og tak til alle der 
levede med i et sammenhold uden 
griskhed, grådighed og begærlighed.

Rationeringsmækrer

Erik Lystbæk Kristensen
ved sin 85 års fødselsdag
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Tag på Arbejdermuseet og 
oplev udstilling om Arbejder-
bevægelsens 150 års jubilæum

Solidaritet, tryghed, værdien af arbej-
de. I alle sine 150 år har Socialdemo-
kratiet været opmærksom på, hvordan 
det taler til vælgerne. I A på plakaten 
kan du opleve 35 originalplakater fra 
partiets historie og dykke ned i mange 
flere. Du vil se både tidlige plakater 
fra plakatkunstens gyldne periode, 
hvor tidens største tegnere udformede 
plakaterne, men også eksempler på 
de seneste årtiers masseproducerede 
politikerportrætter.
Socialdemokratiet og den politiske 
plakat har en lang historie sammen. 
Socialdemokratiet er Danmarks første 
moderne masseparti. Lige fra dets 
fødsel for 150 år siden har kommu-
nikationen med vælgerne været en 
hjørnesten for partiet. Med egen pres-
se, politisk agitation og bred oplysning 
skulle arbejderne, og senere den brede 
befolkning, vindes for sagen. Som nyt, 
moderne massemedie kunne plakaten 
levere et hurtigt budskab til byens væl-
gere på vej til og fra arbejde. Den blev 
et vigtigt våben i kampen for politisk 
indflydelse.

Plakaterne i udstillingen fortæller hi-
storien om tidligere tiders ideer, vær-
dier og paroler, og de afspejler partiets 
og samfundets udvikling. Og så er 
flere af dem bare udtryk for smuk, 

sjov og gedigen plakatkunst.

Udstillingen er et led i museets 
markering af arbejderbevægelsens 
150 års jubilæum i 2021. I udstil-
lingsperioden vil der blive arran-
geret fyraftensarrangementer med 
mulighed for at komme tættere på 
historien bag Socialdemokratiets 
mange plakater.
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Arbejderbevægelsen og
Partiet fylder 150 år 
Det store agitationsarbejde blev beløn-
net, det kostede indsatser og styrke.
I Arbejdsmændenes Fagblad i maj og 
oktober1887 bragte et par artikler om 
udviklingen.
Fra Januar til juli 1897 var medlems-
tallet steget fra 97 til 150, og i oktober 
samme år var medlemstallet steget til 
350.  Bestyrelsen var dog ikke tilfreds 
med det første lidt magre resultat og 
forsøgte at analysere det.
Formanden mente, at fabriksarbej-
derne endnu var så dårlige, at de ikke 
kunne afse penge til  medlemsskab, 
som var fra starten kostede 25 øre om 
ugen.
Videre pegede fosmanden på, at 
mange fabriks arbejdere blev ansat 
som børn.  De voksede op så at sige 
på fabrikken, og når de blev 18 år og 
skulle i fagforening, havde de svært 
ved at trodse en arbejdsgiver, der var 
imod den faglige organisering.
Og forresten riskerede de også at blive 
fyret.  Formanden pegede også på, 
at der var et utal af små virksomhe-
der spredt over hele København, der 
gemte sig i små lokaler i baggårde og 
baghuse.  Det var et enormt krævende 
at finde frem til disse små virksomhe-
der.
Alle små virksomheder med over fem 
ansatte var underlagt fabriksloven, og 

var der arbejdsmænd ansat, kunne de 
i princippet organiseres hos fabriksar-
bejderne.
Hvor små mange af de virksomheder 
har været, kan man opleve endnu i 
dag ved at kigge ind i gårdene til de 
små baghuse f.eks. på Frederiksberg 
og Vesterbro.  Mange rummer endnu i 
1995 småerhverv.
En del huse har endnu de oprindelige 
årstal på murene, en af de ældste er fra 
1870’erne.
Der var mange små industrier med 6 
til 50 ansatte og færre med 50 til 100 
ansatte og derover.
Tendensen gik dog rask mod større 
virksomheder med flere ansatte.
Fabriksarbejdernes Forbund kunne 
bruge al den hjælp, de kunne få, hvad 
der vel dybest set også var , hvad for-
manden ville fortælle med beretnin-
gen i Fagbladet.
Bestyrelsen fik hjælp bl.a. fra Lyngsie.

Opfordringer til de uorganiserede
I arbejdsmændenes Fagblad den 15. 
maj 1897 kommer Lyngsie med en 
ordentlig opsang til de sløve fabriksar-
bejdere. Han mene at der er henved 
3000 uorganiserede fabriksarbejdere 
på de Københavnske fabrikker, og at 
dette simpelthen forhindrer de velor-
ganiserede arbejdsmænd i at komme 
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videre med forbedringer af deres løn 
og arbejdsforhold.

Arbejdskamp
Sommeren 1897 var der lockout på 
Glud og Marstrands Fabrikker..
Den varede tre måneder.
Striden begyndte med at der arbejde 
to blikkenslagere på fabrikken som  
skruebrækkere.  De havde hidtil  fået 
lov at arbejde isoleret, men da de 
forlangte, at arbejdsmændene skulle 
hjælpe dem med akkorden, fik de nej.
De fire arbejdsmænd, det drejede sig 
om, blev fyret.
Hr, Glud var rasende, og opslog 
plakater i fabrikslokalet, der forbød 
medlemmer af Fabriksarbejdernes 
Forbund at vise sig. 
Det var et hårdt  angreb på organisa-
tionsretten.  40 mand blev kastet på 
gaden, og der blev ansat 40 nye, som 
straks meldte sig ind i fagforeningen, 
og hurtigt røg samme vej.
Det er formanden der beretter om 
episoden i fagbladet okt. 1897.

Formanden Johannes Sørensen takke 
på bestyrelsens vegne, også kvindelige

arbejdere for 
deres solida-
ritet, da de 
nægter at udfør 
strejkeramt 
arbejde, og de 
bliver således 
også smidt på 
porten.
De unge ar-
bejdere fulgte 
de voksne 
arbejderes 
eksempel, og 

her havde bestyrelsen særlige hilsen og 
tak til dem:
”Endelig mener vi at kunne takke de 
unge mennesker, som resolut fulgte 
de voksne arbejdere, vel vidende, at 
de derved bidrog til at værne den 
organisation som de selv senere ville 
komme til at tilhøre.
Dersom disse unge mennesker, 
hvoraf nogle nogle endnu er børn, 
og som så tidligt må begynde at 
kæmpe Proletarens kamp mod den 
anmassende Kapital, ikke bliver 
gode socialdemokrater og trofaste 
kammerater med tiden, da det ikke 
er hr. Gluds skyld,  han har ved sit 
hovmod gydet hadets gift i de unge 
hjerter, hvilket sikkert vil komme til 
at svide til hans ligesindede.”

Kampene var voldsomme, så ynkeligt 
som på næste side blev 
skruebrækkere udstillet
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Fast greb om organiseringen
Fabriksarbejdernes Forbund tog fat på 
at få organisere arbejderne branchevis.  
De begyndte i kludebranchen.
Den var den tids genbrugsvirksomhe-
der fra en tid, hvor dét var tradition.
Branchen beskæftigede 70 mand.
En af virksomhederne Bomuld og 
kludefabrikken på Blegdamsvej.
Fabrikken startede i 1860 og udvikle-
des hurtigt.  I 1863 brændte den, men 
blev genopført samme sted.
Fabrikken indsamlede alle slags tøjre-
ster og klude, og anvendte kun hel- og 
halvuldne klude i produktionen.
De blev sorteret efter farve og kvalite-
ter og blev forarbejdet til materiale der 
kunne væves til nye stoffer.
Forinden blev kludene vasket. Hør og 
bomulds klude blev sorteret fra, og gik 
videre til papir produktion.
Det var et ualmindeligt snavset og 
ubehageligt arbejde
Det var tillige dårligt lønnet arbejde.
Samme virksomhed beskæftigede sig 
med med opkøb og eksport af gam-
melt jern.
Det var forbundets taktik at forsøge at 
agitere grundigt i hver enkelt branche.
Men der var kommet nye brancher 
til, og det var efterhånden svært for 
bestyrelsen at nå både at opdyrke nye 
områder, og fastholde de gamle
På generalforsamlingen den 13. juli 
1898 blev det vedtaget at danne et 
repræsentantskab, som skulle bestå af 
repræsentanter fra hver branche, og 
helst fra hver arbejdsplads.

Foreløbig skulle repræsentantskabet 
holde møde hvert tredje måned efter 
behov.  Der var mødepligt. Det blev 
kontrolleret ved navneopråb.
Bestyrelsen forventede, at samtlige 
repræsentanter mødte frem, og aflagde 
rapporter fra deres arbejdspladser.
Repræsentanterne skulle være besty-
relsens kontaktperson til den på-
gældende arbejdsplads, og desuden 
overtage mange af de faglige opgaver.
Der kunne blive en stor forsamling.
I 1914 bestod repræsentantskabet af 
47 personer, plus bestyrelsen, og der 
blev ved med at komme flere til.
I 1930erne kunne repræsentanternes 
antal nå op på 80 - 90.

Mere i løn til arbejdsmænde-
ne
Siden organiseringen af arbejdsmæn-
dene begyndte at tage fart i midten af 
11880erne, var der opnået væsentlige 
lønforbedringer.
Det gælder for visse grupper om en 
fordobling.
Ifølge beretningen fremgår det, at 
samtlige arbejdsmænd havde fået 
betydelige forbedringer.
Medvirkende hertil var nok også, at 
der var brug for arbejdskraft.
Timelønnen lå på 30 til 35 øre i timen, 
og ti timers arbejde om dagen.
Daglønnen for arbejdsmænd i 1899 
lå på mellem 2,40 kr. og 4,00 kr. om 
dagen i 6 dage.
De lavestlønnede var ansatte på Or-
logsværftet (statsansatte) og de højest-
lønnede var renovationsarbejdere.
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Generalforsamlingen i
ASRA den 9.aug. 2021

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Vedtagelse af forretningsordenen
3. Valg af dirigent
4. Valg af stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse af revideret regnskab
7. Fremlæggelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10. Valg
a. Formand.  Jens Erik Sørensen - ønsker ikke genvalg
b. 3. bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Niels Hedegaard – Jørgen Markmøl 
 ler John Madsen
c. 2. Suppleanter for 1. år Marianne Højlund Christensen – Elin Krage 
 lund
d. 1. revisor for 2 år Willy Grøn
e. Revisor suppleant for 1. År Henry Amitzbøl
11. Evt.

Ad.pkt.2.
Jegge synes man skulle kigge på forretningsordenen, og få den moderniseret.  
Han bemærkede at der havde været vedtægtsændringer på nogle generalfor-
samlinger siden 2017, som ikke var rettet ind i de vedtægter vi kører efter, dem 
bør man også kigge på, og få rettet til

Ad.pkt. 3.
Niels Hedegård blev foreslået og valgt!

Ad.pkt.4.
Niels takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Han forslog vi ventede med at vælge stemmetæller, til der blev brug for dem. 
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Ad.pkt 5.
Beretning 9. august 2021 i Asra.
På vores sidste generalforsamling den 26. februar 2020 kunne vi oplyse at vores 
aktivitetsniveau var meget højt, vi havde planlagt et omfattende program, og alt 
så godt ud,
Men der gik ikke mange dage før vores statsminister Mette Frederiksen lukkede 
Landet ned, og vi måtte aflyse alt.
Men vi holdt 3 Bestyrelsesmøder, og vi fik besøg af 1 Seniorklub, og vores arkiv-
folk har også holdt Liv i huset.
Men på trods af nedlukningen, har vi fået vores blad lavet og sendt ud, og derfor 
vil vi gerne sige tak til Leo for det store arbejde du laver, også tak til Metal for 
trykningen af
bladet, og en stor tak for de Faglige organisationer der har hjulpet med udsen-
delsen.
Vi havde planlagt vores generalforsamling til den 24. februar 2021. men den 
blev først udsat til den 16. juni og så til i dag den 9 august.
Vi har også kun holdt 1. bestyrelsesmøde i år, det har været et træls år. 
Men nu håber vi at alt bliver normalt igen.
Men noget godt er der ske.  Herning Kommune satte gang i renovering af Histo-
riens Hus, og det er vi alle rigtig glade for.   Vi har nu nye Vinduer, som vi kan 
lukke op uden at de
falder ud, vi kan få frisk luft ind når der er for varmt, 
Vi har fået et fint gelænder ved hovedtrappen, bedre belysning som selv slukker 
når der ikke er nogen på arbejde.  Også heri salen er der nu en bedre belysning.
Facaden er renoveret, så alt i alt må vi sige at Herning kommunen har brugt 
nedlukningen fornuftig. 
Der har været stor aktivitet i Historiens Hus. Så tusind tak for det.  Nu mangler 
vi kun en elevator, men vi håber at det kommer, vi skalbare have lidt tålmodig-
hed.
Nu gælder det fremtiden, vi forsøger igen at lave en bustur til Arbejdermuseet, 
Vestre Kirkegård og Anker Jørgensen plads i København den 16. september, og 
vi håber at i alle vil med, for hvis vi kan fylde en bus med mindst 40, så koster 
det kun 670. kr. pr. stk. 
Vi vil gerne have tilmelding inden den 1.september, hvis ikke bussen er fuld på 
det tidspunkt
åbner vi op for en anden forening som har vist interessefor turen. 
Den 27. oktober laver vi den sangaften som vi måtte aflyse sidste år, vi har en 
aftale med organist Christen Birkebæk fra Thyholm, han kommer med sit kor, 
de optræder med et par numre og ellers spiller til vores program.  Vi håber at i 
alle har lyst til at deltage.
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Til slut vil jeg gerne her takke vores aktive folk på arkivet, uden jer var der ikke 
noget der hed Asra, også en stor tak til bestyrelsen for det arbejde i har ydet 
også i en meget svær tid. Og til sidst vil jeg ønske den nye Bestyrelse god vind 
fremover, og tusind tak til alle som har gjort det til en fest at være Formand for 
Asra. 
Med disse ord overgiver jeg denne beretning til Generalforsamlingen.

                                                       Bestyrelsen ved Formand Jens Erik Sørensen.

Debat og spørgsmål:
Der var nogen der sagde de ikke havde fået indbydelsen til turen til Arbejder-
museet.
Det blev vedtaget den blev sendt ud til alle i morgen, så man kan nå at tilmelde 
sig inden den 1, september.
Jens Erik fortalte han havde fået en hændelse fra Lone Børlum FH, om vi ville 
være med til at fejre Fagbevægelsen og Partiets 150 års jubilæum, evt. lægge 
lokaler og materiale til.
Hun vil indkalde til et møde, som vi blev enige i at deltaget i.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt 

Ad.pkt 6.
Kassereren meddelte at hun ikke havde fået rettet årstallet på regnskabet, det vil 
blive gjort.
Regnskabet blev gennemgået med bemærkninger om at der ikke var brugt så 
mange penge på grund af de aflysninger der havde været.   Ligeledes havde der 
ikke været så mange møder, så kørselsudgifterne var heller ikke så store.
Regnskabet blev godkendt!

Ad.pkt.7.
Budgettet for 2021/22 blev fremlagt, og man kunne kun tage det til efterretning, 
da man ikke vidste hvordan året ville gå.

Ad.pkt.8.
Kontingentet vil være uforandret

Ad.pk9.
Der var ikke kommet nogen forslag
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Ad. Pkt.10.
A. Formandsvalg
 Formanden Erik Sørensen havde meddelt i forvejen at han ikke ønske 
 de at genopstille som formand.
 Han foreslog forsamlingen at pege på og vælge Villy Sørensen. 

 Villy Sørensen blev valgt!

Det vil sige at der skulle træde et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen for 1 
år i stedet 
for Jens Erik Sørensen der på sidste generalforsamling var valgt for 2 år
Jens Erik havde spurgt suppleanten Marianne Højlund Christensen, 
om hun ville indtræde, det sagde hun ja til og 
Marianne Højlund Christensen blev valgt. Som bestyrelsesmedlem

B. Bestyrelses valg
 3. bestyrelsesmedlemmer:    
 Niels Hedegaard – John Madsen – Jørgen  Markmøller
 Alle tre blev foreslået genvalgt.
 John Madsen - bestyrelsesmedlem 
 Niels Hedegaard - bestyrelsesmedlem
 Jørgen Markmøller – bestyrelsesmedlem
 Alle tre blev valgt

 2. suppleanter      
 Elin Kragelund kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen,  
 men havde givet tilsagn om hun gerne ville fortsætte.  
 Elin Kragelund blev genvalgt.

 Marianne Højlund Christensen (Indtræder som bestyrelsesmedlem)  
 der vælges ny suppleant)

Erik Sørensen (afgående formand) havde fået tilsagn fra Jørgen Nielsen fra 3F 
som suppleant.
Jens Erik begrundede det med, at vi får stor hjælp fra fagbevægelsen, derfor bør 
vi også inddrage dem i ASRAs bestyrelse.    (Suppleanterne deltager i bestyrel-
sesmøder uforpligtende!)                                                      
  Jørgen Nielsen blev valgt.

 1.Revisor
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 Villy Grøn blev valgt for 2. år

 1.Revisor suppleant 
 Henry Ammitzbøll blev valgt for et år

Ad.pkt 11.

Jegge bad om ordet.
Han rettede en tak til Jens Erik for hans tid som formand, og fortsatte: Vi har 
haft forskellige opfattelser, vi har ikke altid været enige, men vi har altid nået at 
få noget ud af det.
Jeg vil ønske en god fremtid for dig, og vil da håbe at mødes og se dig i arkivet, 
når du har tid og lyst.

Conny Jensen takkede Jens Erik Sørensen for han tid som formand, ASRA var 
vokset i hans periode.
Hun ønskede ham god vind fremover.
Ligeledes ønskede Villy Velkommen og ønskede ham god vind på formandspo-
sten.

Jørgen Aarestrup takkede Jens Erik for hans formandskab.
Der ville nok blive lidt mindre arbejdsindsats fra Jørgens side i den kommende 
tid, men han glædede sig over, at Jens Erik havde givet udtryk for, at han genre 
være en slags ”Høloftsforvalter”

Villy Sørensen fortalte han for 6 år siden blev ringet op, man manglede en til 
bestyrelsen.  
Jeg sagde ja, uden at vide hvad det indebar, men det var bl.a. flytning fra Ålyk-
kevej til Historiens hus.  Der opdagede jeg hvilken arbejdsglæde og iver der var 
blandt ASRA folkene.  Du Jens Erik har gjort et stort arbejde, som vi takker dig 
for.
Villy ønskede god vind fremover til Jens Erik og hans Kone Lissy, og overrakte 
ham en buket blomster som tak for hans indsats.

Niels Hedegaard takker ligeledes på arkivets vegne, vi glæder os til at se dig på 
høloftet
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Jens Erik bad om ordet.
Nu får i en formand der er 15 år yngre end mig, sagde han.
Jeg vil lige sige, at jeg ikke holder fordi jeg er træt af ASRA. Jeg vil komme når 
jeg for stunder til det, jeg har altid nydt at være i jeres selskab.
Husk altid der er nok at tage fat på, og glem ikke fagbevægelsen og partiets 150 
års jubilæum, jeg vil gerne hjælpe med at bl.a. sælge bøger og plakater.
Tak for blomsterne, dem giver jeg videre til Lissy.

Tak fordi i kom, jeg ved den nye bestyrelse vil tage ASRA ind i den nye fremtid.

      Ref.  Leo Skaaning

Den afgåede formand Jens Erik Sørensen
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Husk
Sangaften i ASRA

Onsdag den 27.oktober
kl. 19,00 i

Historiens Hus

  ASRAs bestyrelse efter generalforsamling 2021 
         
Formand. Villy Sørensen   Boghvedevej 10 7490 Aulum  
  Tlf 40 53 31 76     Mail villy@jacob-s.net
Bestyrelsesm. Marianne H Christensen  Haslevgade 57  7400 Herning  
  Tlf. 23 23 23 34      Mail. mhc040@foa.dk
Kasserer Inge Marie Jensen  Stabyvej 39, Staby 6990 Ulfborg  
  Tlf.  23 83 45 77      Mail: ingemariej@msn.com
Sekretær Gerda Olesen Trøstrupsgade 16 7400 Herning  
  Tlf. 29902961           Mail.  gerdaolesen600@gmail.com
Bestyrelsesm. John Madsen Lykkesvej 55  7400 Herning  
  Tlf. 40 74 56 61 Mail. Johnmadsen@tdcadsl.dk
Bestyrelsesm. Niels K Hedegaard  Krogen 5, Lind 7400 Herning  
  Tlf, 97 12 48 32 - 41 10 48 32  Mail.krogen5@email.dk
Bestyrelsesm. Jørgen Markmøller Gl. Skolevej 58 7400 Herning  
  Tlf. 97 12 01 21- 24 75 29 75 Mail. markmøller@mail.dk
          
Suppleant Jørgen Nielsen Kvædevej 15  8800 Viborg  
  Tlf: 70 30 08 68 - 28 94 95 15 Mail. jorgen.nielsen@3f.dk
Suppleant Elin Kragelund Sønderparken 16, 1. 7430 Ikast  
  Tlf.  20 47 29 98  Mail. elinkragelund1@gmail.com
     
ASRA´s mail      info@asra.dk
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På Industrimuseet i Horsens  - Gasvej  17 - 19.  Horsens
har man udstillet malerierne ”Frihedsrettigheder” til den 15. septem-
ber 2021, mens gruppeværelset bliver gjort i stand.
Billederne hænger normalt i gruppeværelset på Christiansborg.



Fredag den 15. oktober 

fejrer fagbevægelsen 
 150-års jubilæum 

Det har FH besluttet at fejre med 
maner. Derfor inviterer FH Her-

ning-Ikast-Brande til åbent hus den 
1. oktober i Herning Bibliotekerne 

Østergade 8. kl. 10.00.
Kom og se hvordan bevægelsen startede og se lidt om Løn-
udviklingen, prisudviklingen, arbejdstøj, madpakker etc.
FH vil være vært med en fedtemad, og lidt at skylle det ned 
med.
Der vil løbende viser flere film, You tube video, billeder og andet fra de 150 år.
Arbejdersangkoret kommer og giver et par numre.
(Der kan ske ændringer i programmet)

 


