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Velkommen til mit nyhedsbrev til nye og gamle 

Du sidder nu med mit nyhedsbrev muligvis for første gang og muligvis for 50. gang, men for både 

førstegangslæseren og den rutinerede læser af mit nyhedsbrev vil det se nyt ud. Venstres 

Landsorganisation har nemlig lige lavet et nyt system og udseende for alle Folketingsmedlemmers 

hjemmesider samt nyhedsbreve.  

For dig der læser mit nyhedsbrev for første gang kan jeg oplyse, at det er et nyhedsbrev, som jeg 

udsender én gang om måneden omkring hver d. 15. Indholdet vil både være af lokal, privat og 

politisk karakter. For dig der læser med igen kan jeg sige, at det hele fortsætter, som det plejer, dog 

med et nyt udseende, så det forhåbentligvis er mere indbydende. Hvis du ikke længere ønsker at 

modtage nyhedsbrevet, kan du skrive en e-mail til min sekretær Tine Rasksen på 

Tine.Rasksen@ft.dk. 

Grundlovsmøde i min have og i Rødding 

Traditionen tro slog jeg havelågen op til grundlovsmøde i min have. Det var en rigtig dejlig dag i 

godt selskab. Dog artede vejret sig omskifteligt mellem sol og lidt regn, som det ses på billederne. 

Jeg holder meget af, at vi på den måde kan holde et meget personligt og intimt 

grundlovsarrangement, hvor vi fejrer de demokratiske værdier, som vort samfund bygger på. I år 

var hovedtaleren Venstres dygtige politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen. Derudover holdt jeg 

selv og formand for Sønderjysk Landboforening Christian Lund også tale fra talerstolen.  

Efter grundlovsmødet i vores have kørte jeg til Engen ved Rødding Højskole, hvor jeg holdt tale 

over sangen ”Gi’ os lyset tilbage”, som har rødder i Rødding. Musikken er nemlig skrevet af 

Rasmus Borring, som er født i Rødding. Den blev sunget offentligt første gang til DGI’s 

landsstævne af alle efterskoleeleverne. Derfor syntes jeg, at sangen passede perfekt til en 

grundlovsdag i Rødding.  

 

Stærke dagtilbud: mere familie frihed – mindre papirarbejde 

Som Venstre børne- og undervisningsordfører har jeg brugt mange timer på indholdet i den 

dagtilbudspakke, som vi netop har fremlagt. Den tidligere minister på området, Ellen Trane Nørby, 

og jeg begyndte allerede at lægge grundstenene til pakken for over et år siden. Derfor er det en stor 
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glæde, at vi nu er kommet i mål med aftalen, som oven i købet har en bred politisk opbakning i 

Folketinget. Alt i alt afsætter vi 580 millioner kroner til styrkelse af dagtilbuddene. Det er et kæmpe 

beløb, som kommer til at gøre en stor forskel for børn, familier og pædagoger. Hvis jeg blot skal 

nævne et par af hovedelementerne kort, så betyder det mere fleksibilitet til børnefamilierne, 

kompetenceudvikling af personalet, styrkede pædagogiske læreplaner og en håndsrækning til de 

svageste børneinstitutioner. Dette er hovedelementer i aftalen, men i alt 24 tiltag indgår i pakken, 

som alle kommer til at gøre en positiv forskel for de helt små i det danske samfund. 

God sommer! 

Tak fordi du læste med i nyhedsbrevet. Jeg vil her til sidst blot ønske dig og dine en rigtig god 

sommer, hvor det danske sommervejr forhåbentligvis arter sig. For mig skal sommeren tilbringes 

sammen med familien her i Danmark. Det glæder jeg mig rigtig meget til, for jeg må sige, at jeg 

trænger til at få batterierne ladet op efter et hektisk politisk forår. Dog kan jeg til slut fortælle, at vi 

forhandler fortsat om en ny Forberedende Grunduddannelse, som vi kæmper for at komme i mål 

med frem til juli måned. 

Mvh 

Anni Matthiesen 

 

 


