
 

 
 

Indbydelse til debatmøde med tidligere minister Jytte Andersen 
Som det sidste i rækken af jubilæumsarrangementer i anledning af 

Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens 150 års jubilæum, får Ebeltoft den 

25. oktober 2022 besøg af den tidligere socialdemokratiske minister og 

mangeårige folketingsmedlem Jytte Andersen. Det foregår på  

 

Kjøbstaden – Nytorv 7 – 8400 Ebeltoft 

Tirsdag den 25. oktober kl. 16.00-18.00 
 

 

Socialdemokratiet Djurskredsen er vært og programmet består af oplæg og debat med Jytte Andersen, der vil 

fortælle om et langt liv i politikkens og ligestillingens navn. Traditionen tro, vil der også blive serveret kaffe 

undervejs i mødet. Arrangementet er et samarbejde mellem Socialdemokratiet Djurskredsen og den lokale 

partiforening for Ebeltoft og omegn, og i begge foreninger er der glæde over, at det er lykkedes at få endnu 

en markant profil på plakaten.  

Mødet er det femte i rækken af arrangementer i anledning af jubilæet. Jytte Andersen var en af de allerførste 

på vores radar af de forhenværende kvindelige toppolitikere. Dels har hun både kommunalpolitisk og 

Folketingserfaring, men hun har også som ligestillings- og arbejdsminister været en central minister for 

ligestillingen – og har så sent som i den nuværende regerings tid været en aktiv del af kommissionsarbejdet. 

Hun vil især være kendt af den ældre del af medlemmerne, men det er vores håb, at også de unge (kvinder) 

vil være interesserede i at møde og lytte til Jytte, der stadig kan levere en opsang hvor det er nødvendigt. 

Alle er velkomne og vi håber at der også her i valgkampen er mange der vil lægge vejen forbi Kjøbstaden 

og få lejlighed til at høre de politiske budskaber udlagt, af en der ikke selv er på plakaten. Vi håber, at du 

vil hjælpe med til dette, ved at tage en af dine venner eller kolleger under armen. 

Hvis du vil være sikker på en plads er du velkommen til at kontakte Svend Erik Kjær Laursen på 

socsvenderik@gmail.com  

 

På Djurskredsens vegne, 

Carsten Hering 

Aktivitetssekretær 
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