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24. august 2009 bragte Viborg Stifts Folkeblad en artikel med overskriften: 

”Formand hyldet som en stjerne”. 

Helle Thorning Schmidt var inviteret som første taler ved socialdemokratiets sommerlejr på efterskolen 

i Hald Ege. 

Pluk fra artiklen: Den Røde træbygning klædte de røde faner og t-shirts nydeligt, og ganske som det sig hør og bør, 

indledte socialdemokraterne dagen med slagsangen: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Efterfølgende var det formandens 

tunge, der smældede. Helle Thorning Schmidt fik både sit publikum til at grine og klappe begejstret flere gange. Helle 

Thorning Schmidt ved ikke om hun skal sige vuf eller vov til de udmeldinger, som landets nye statsminister (Lars Løkke 

Rasmussen) kommer med. Til gengæld har socialdemokraterne en holdbar plan for samfundet, og den vil formanden og 

de andre socialdemokrater gerne drøfte med borgerne.  

Hun angreb de borgerliges tackling af den økonomiske krise og udtalte bl.a.: ”En stemme på Lars Løkke 

er det samme som at stemme for, at Pia Kjærsgaard bliver kulturminister”. Efterfølgende redegjorde hun for 

socialdemokratiets forslag til at løse samfundsproblemerne og Helle Thorning Schmidt sluttede sin tale 

med: ”Vi er rustet til tænderne, og vi glæder os til at præsentere vores plan – fair forandring – for borgerne”. Og de 

fremmødte socialdemokrater så ud til at være godt tilfredse med at se deres formand live. Efter talen blev Helle Thorning 

Schmidt nærmest omringet af ivrige partifæller, der gerne ville snakke, tage billeder og fotograferes sammen med deres 

formand. Og hun tog sig tid til det hele. 

             

Her ses Helle Thorning Schmidt med Obersten, Jens Christian lund.          Her ses hun med daværende borgmesterkandidat Karin Gaardsted 

”Det betyder utrolig meget, at hun deltager i den slags arrangementer og støtter os lokalt,” sagde socialdemokratiets 

borgmesterkandidat til Viborg Byråd, Karin Gaardsted, der naturligvis deltog i søndagens arrangement – ligesom en hel 

del af egnens øvrige fremtrædende socialdemokrater. 

Helle Thorning Schmidt var Danmarks 41. statsminister og første kvinde på posten. 

Hendes statsminister periode strakte sig fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015 

På Hald Ege Samlingens vegne 

Poul Harald Christensen 


