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Åbning af motorvejsramper i Vejen  

For lidt over tre år siden, var jeg sammen med borgmester i Vejen 

Kommune, Egon Fræhr (V), med til at få motorvejsramperne ved Vejen Øst 



 

på finansloven. Det er et resultat, jeg har været særlig stolt af. Jeg 

kæmper nemlig for alle dem, der har valgt mig – alle syd- og 

sønderjyderne. Og det er disse motorvejsramper blandt andet et bevis på. 

 

Trafikken i Vejen-området er steget markant de seneste år, og vejnettet 

har desværre ikke kunne følge udviklingen. Det har medført, at rigtig 

mange borgere og virksomheder bruger adskillige timer på kø og trængsel 

på vejene. Noget som har store omkostninger for både virksomhederne og 

samfundet. 

 

Det vil de nye ramper nu afhjælpe. Med de nye motorvejsramper kan 

Vejen-området nemlig se frem til en mere effektiv afvikling af trafikken. 

Og det kommer i sidste ende os alle til gode. Virksomhederne kan få 

varerne hurtigere frem, og borgerne skal bruge færre timer i kø på vej til 

hverdagens gøremål. 

 

Nu er der som sagt gået lidt mere end tre år, og vi kan endelig fejre, at de 

nye motorvejsramper ved Vejen Øst er færdige og klar til brug. Det blev 

markeret ved, at borgmester Egon Fræhr klippede den røde snor lørdag 

den 23. november. 

 

Tillykke til Vejen Kommune med motorvejsramperne. Og tillykke til Egon 

Fræhr der har kæmpet en lang og hård kamp for at få rampeanlægget 

realiseret. 

  

 



 

DEA topmøde i Lego House  

Onsdag den 27. november afholdte LEGO Fonden og tænketanken DEA 

topmøde i LEGO House om børns udvikling. Et spændende arrangement, 

som jeg selvfølgelig deltog i, eftersom det praktisk talt løb af stablen i min 

egen baghave. 

 

Det var en dag med fint besøg i Billund. Tennisspilleren Caroline 

Wozniacki, og LEGO ejer Kjeld Kirk Kristiansen deltog blandt andet. Ligeså 

gjorde en række borgmestre fra nogle af landets kommuner. Der var så at 

sige ikke mangel på kendte mennesker. 

 

Topmødet omhandlede som sagt børns udvikling. Nærmere bestemt de små 

børn i alderen 0-6 år, og hvordan vi sikrer den bedst mulige start på livet 

fra fødsel til skolestart gennem leg, læring og trivsel. Noget som vi ved er 



 

afgørende for børns trivsel og udvikling. 

 

Det var et lærerigt arrangement i flotte omgivelser. Der findes vel næppe 

et bedre sted til at diskutere børns udvikling end i selveste LEGO House. 

LEGO er jo om nogen indbegrebet af leg og læring. 

  

 

 

Samråd om ny fattigdomsgrænse 

Statsministeren stod på talerstolen i forbindelse med Folketingets 

åbningsdebat og udtalte, at hun mente, at der er brug for en ny definition 

af fattigdom. Det gjorde hun, selvom venstrefløjen har brugt meget tid på 

at påstå, at der skulle være 64.500 fattige børn i Danmark. 



 

 

Socialdemokratiet var ikke blege for at bruge AE-rådets fattigdomsgrænse 

før folketingsvalget. Og med den fattigdomsgrænse fastslog bl.a. Pernille 

Rosenkrantz-Theil, at der var knap 65.000 deciderede fattige børn, som 

skal løftes ud af fattigdom. 

 

Der var Folketingsvalg. Socialdemokratiet vandt. Og de fattige børn 

forsvandt. 

 

I hvert fald har Socialdemokratiet efter folketingsvalget valgt at droppe 

brugen af AE-rådets fattigdomsindikator. Statsministeren siger nu, at 

”dem, der bruger tallene som en indikator på fattigdom, gør skade på 

diskussionen”. 

 

Jeg er sådan set enig. Derfor har vi også i Venstre hele tiden insisteret på, 

at man ikke er økonomisk fattig, når man f.eks. som kontanthjælpspar med 

1 barn har 23.100 efter skat i samlede offentlige ydelser. 

 

Derfor kaldte jeg social- og indenrigsminister Astrid Krag i samråd. Her blev 

vi desværre ikke meget klogere på, hvilken ”ny viden” Socialdemokratiet 

har fået, siden de ikke længere vil bruge AE-rådets fattigdomsgrænse. Ej 

heller hvorfor de forsøger at definere de såkaldt fattige væk i stedet for at 

igangsætte initiativer, der rent faktisk flytter noget. 

 

I Venstre vil vi ikke stirre os blinde på en fattigdomsgrænse. Vil vi i stedet 

satse på politik, der virker. 

  



 

 

Året der gik 

Tiden går hurtigt. Det har mange før sagt. Men det må være fordi, der er 

en gran af sandhed i det. 

 

Endnu et år er allerede ved at være gået. Et år som for mit vedkommende 

har været fyldt med politik – hvilket jo egentlig ikke er så mærkeligt. For 

det har været et år med Folketingsvalg. 

 



Flere vil sige, at valgkampen allerede startede i 2018. Men startskuddet lød 

først den 7. maj 2019, da Lars Løkke Rasmussen trykkede på knappen og 

udskrev valg. Selve valget blev afholdt den 5. juni – på Grundlovsdag. Og 

selvom vi desværre ikke genvandt nøglerne til Statsministeriet, mener jeg 

sagtens vi kan holde fanen højt. For Venstre fik et rigtig flot valg. 

 

Særligt er jeg stolt af mit personlige valg. Inden valget havde jeg et 

ambitiøst mål om at runde de 10.000 personlige stemmer. Men det blev til 

min store overraskelse til intet mindre end 11.308 personlige stemmer. Og 

for det takker jeg alle de 11.308 gange. 

 

Jeg vil ligeledes, her på falderebet af 2019, udnytte muligheden til at sige 

stor tak til alle dem, som har budt mig velkommen i deres hjem, på skoler, 

institutioner og virksomheder. Og ligeså til alle dem, jeg har mødt på 

gaden eller i supermarkedet. Uden jeres gæstfrihed og input vil jeg ikke 

være i stand til at udføre mit job som folketingsmedlem. Det samme 

gælder de mange gode mennesker, der ikke nødvendigvis deler den samme 

politiske holdning som jeg. For politik kræver holdarbejde – også på tværs 

af politiske skel. 

 

Nu kan vi alle se frem til nogle dage med hygge i højsædet. Med mulighed 

for at tilbringe tid med vore familier og kære. Jeg ser i hvert fald frem til 

nogle dage, hvor alt ikke behøver at foregå i højeste tempo – men hvor der 

er tid til at læne sig tilbage og nyde julefreden. 

 

Jeg vil i det nye år fortsætte det hårde arbejde - til gavn for alle i 

Danmark. 

 



 

God jul og godt nytår. 

  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra BillundOnline, 5. december 

 



 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 4. december 

 

 

 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 27. november 

 

 



 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

 

 4. januar kl. 21, Jyske Bank Boxen Kaj 

Zartows Vej 7, 7400 Herning – Sport 2019 

 7. januar kl. 14, Sdr. Hygum 

Forsamlingshus, Ribevej 51, 6630 Rødding 

– Oplæg hos Sdr. Hygum 

Eftermiddagshøjskole. 

 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement, eller 

skal kigge på en sag, så kontakt mig gerne eller min medarbejder: 

 

Politisk medarbejder: Peter Poulsen, vpepo@ft.dk 
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