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Folketingets åbningsuge - klar til et nyt folketingsår 

Den første tirsdag i oktober bød – traditionen tro – på Folketingets åbning. Det er altid en smuk dag 

med flotte blomsterdekorationer, gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, besøg fra kongefamilien 

og en tale fra statsministeren. Dagen kan betegnes som ”Demokratiets festdag” – for selvom vi har 

været i gang med folketingsarbejdet længe inden åbningsdagen, så markerer dagen starten på det 

officielle folketingsår. Den markerer de værdier, vores demokrati er bundet op på. Værdier om 

frihed, medbestemmelse, tolerance og borgernes retssikkerhed. Blot to dage efter, torsdag d. 5. 

oktober, indledte vi så Folketingets åbningsdebat. En debat, som både består af relevante 

diskussioner om, hvilken retning Danmark bør trækkes i – men som også byder på nogle politiske 

drillerier. I år var statsministeren desværre blevet slemt forkølet, men det lykkedes ham trods alt på 

flotteste vis at holde sin tale og besvare diverse spørgsmål. 

Velkomst i det sydslesvigske 

I den forgangne måned fik jeg som ny formand for Sydslesvigudvalget mulighed for at tage på mit 

første officielle besøg i Sydslesvig.  Her havde jeg inviteret kontaktpersoner fra det sydslesvigske til 

et opstartsmøde i Flensborghus. Det blev en til en god dag, hvor jeg fik sat ansigt på en række 

mennesker, som har stor betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. For mig er det vigtigt 

hurtigst muligt at komme tæt på de foreninger og ildsjæle, som har betydning for udviklingen i 

Sydslesvig. Fra mit øvrige folketingsarbejde ved jeg nemlig, hvor vigtigt det er for os politikere 

hele tiden at have tæt kontakt til det lokale. Det gør os i stand til at reagere på de muligheder og 

udfordringer, som dukker op i lokalområdet. Senere i denne måned får jeg ligeledes fornøjelsen af 

at tage på en rundtur, hvor jeg forhåbentlig vil få Sydslesvig endnu mere ind under huden.  

På udvalgstur i England 

I midten af september blev det også til en udvalgstur til England med Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg. Det var en spændende tur, hvor vi blandt andet fik mulighed for at diskutere 

biodiversitet, udviklingen i vores skove og muligheder for kystsikring. Emner, som på den ene eller 

anden måde berører rigtig mange danskere. På samme måde som det er vigtigt at være i tæt kontakt 

med det lokale, så mener jeg også, at vi som politikere har godt af at se, hvordan bestemte 

udfordringer løses i andre lande. Danmark er nemlig ikke en isoleret plet på verdenskortet. Nej, vi 

har brug for at samarbejde med andre lande – og hente inspiration fra dem. England er en vigtig 



handelspartner for Danmark, og derfor er det naturligvis også vigtigt, at vi fastholder vores tætte 

forhold til dem på trods af det Brexit, som netop nu forhandles på plads med EU.  

Venstres landsmøde i Vejle  

I weekenden d. 7-9. oktober afholdt vi Venstres årlige landsmøde, som foregik i Vejle. Landsmødet 

samlede Venstre-tilhængere fra nær og fjern. Både ministre, folketingsmedlemmer, 

kommunalpolitikere, menige Venstre-medlemmer, medlemmer af Venstres ungdom og diverse 

medier troppede op. I år havde jeg æren af at komme op på den store scene, da jeg skulle tale om 

Venstres børne- og undervisningspolitik. Det er et af de emner, som fylder rigtig meget i det 

forestående kommunalvalg. Min holdning er, at vi skal sikre danske børnefamilier fleksible og 

trygge rammer om deres børnepasning. Vi skal sørge for, at folkeskolen hele tiden forbedres – og vi 

skal give forældre og børn mulighed for frit at vælge, hvilken skole, der passer bedst til netop deres 

børn. Derfor håber jeg, at I alle vil overveje de ting, når I sætter jeres kryds ved en lokalpolitiker 

tirsdag d. 21. november.  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

Klip fra medieomtale: 

Fra Midtjysk Ugeavis d. 26. september.    

 



Fra Jyllands-Posten d. 28. september 

 



Fra Flensborg Avis d. 28. september  

 



Fra Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad m.fl. d. 28. september 

 



Fra Fyens Stiftstidende d. 28. september 

 

 


