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Valget nærmer sig 

Valget nærmer sig med hastige skridt. Valgplakaterne er trykt, og jeg er så 

heldig at have en god flok af frivillige i ryggen, der er klar til at give en hånd 

med i valgkampen. Så nu venter vi blot spændt på, hvornår statsministeren 

trykker på knappen. 

 



 

Jeg håber på at bygge videre på det gode valg, jeg havde i 2015, og måske 

også få endnu flere stemmer i år. Jeg håber det hele rækker til genvalg, og 

jeg dermed kan fortsætte, som folketingsmedlem for Venstre i Vejenkredsen. 

For jeg mener, at det er afgørende, at der er en person, som er talerør for 

vores lokalområde og bringer vores budskaber videre til Christiansborg. 

 

Man kan tydeligt mærke, at der snart er valg. Både på Christiansborg og i 

aviserne kan det mærkes, hvor samtlige partier kører sig selv i stilling på hver 

sin måde – blandt andet Socialdemokratiet med deres pensionsudspil, der 

mest af alt minder om Helle Thorning-Schmidts ”der kommer en god løsning i 

morgen” og Enhedslistens nyligt præsenterede klimaudspil. 

 

Jeg venter med spænding på, at valget udskrives. For det er en speciel tid. 

Det er en travl tid, men også en sjov tid. Det er tre uger fyldt med glæde og 

fællesskab, men også tre uger med travlhed og træthed. 

 

Jeg håber, at du måske også vil hjælpe mig i valgkampen og give en hånd 

med. Det kan være opgaver som at dele pjecer ud i postkasser, være med på 

torve og gågader eller måske blot sige til dine bekendte eller naboer – at det 

er afgørende at stemme personligt på mig. Altså at sætte krydset ud for mit 

navn. 

 



 

Folkets skole: Justeringer af folkeskolen 

Vi har en folkeskole i absolut verdensklasse. Men betyder det, at vi skal stille 

os tilfredse med det vi har? Skal vi lade være med at pille ved noget der 

tilsyneladende virker det meste af tiden? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. I 

Venstre har vi højere ambitioner end som så. Den danske folkeskole skal være 

verdens bedste, og derfor har vi netop præsenteret en aftale om justeringer 

af folkeskolen. 

 

Vi har spurgt os selv, hvordan vi kan gøre den danske folkeskole endnu bedre, 

end den er i dag. Vi er ikke bange for italesætte de problemer vi ser, for 

hvordan skal vi ellers kunne løse problemerne. 

 

Vores børn og unge fortjener en tidssvarende skole, der giver dem mulighed 

for at blive den bedste udgave af dem selv. En skole, der forbereder og giver 



 

dem lyst til at lære mere. Og en skole der lærer dem at være kritiske. 

 

På den sidste dag i januar kunne vores regering endelig præsentere den 

længe ventede aftale om justeringer af folkeskolen. En aftale, der sikrer 

kortere skoledage, mere frihed og faglighed samt klarere rammer for 

tilrettelæggelsen af skoledagen. 

Med aftalen får de yngste elever kortere skoledage, vi sikrer friere rammer 

for skolerne og øger fagligheden samt kvaliteten i den understøttende 

undervisning. Det er elementer, som vi i Venstre har arbejdet hårdt for. 

 

Jeg er sikker på, vi har landet en rigtig god aftale, som er udarbejdet i 

samarbejde med en række fageksperter, elever, forældre og personale på 

skolerne og i kommunerne. Og derfor er det også en aftale, som et stort 

flertal af Folketingets partier kan se sig selv i.  

Med denne aftale har vi sikret klarere rammer og øget frihed for skolerne. 

Det lyder slet ikke så slemt i mine liberale ører. 

 



 

Statsministeren på besøg i Hovborg og 

Grindsted  

Hvad vil regeringen med sundheden, hvordan skal sundhedsfællesskaberne 

fungere, og hvordan vil staten håndtere de store generationsforureninger? Det 

er alle spørgsmål, vi blev lidt klogere på, da statsminister Lars Løkke 

Rasmussen var forbi Hovborg og Grindsted til henholdsvis et åbent debatmøde 

og et orienteringsmøde om Grindstedforureningen. 

 

Jeg har tidligere stillet spørgsmålstegn ved nedlæggelsen af regionerne, 

ligesom mange andre danskere har gjort. Derfor glædede det mig da også, at 

statsministeren takkede ja til Vejen Venstre og Billund Venstres invitation til 

at komme til Hovborg til åbent debatmøde om sundhedsreformen. I Huset i 

Hovborg var der fuldt hus med 250 deltagere, og jeg er sikker på, at flere gik 

hjem med svar på nogle af de spørgsmål, som de kom med. 

 



 

Dagen efter gik turen til Billund Kommune sammen med statsministeren og 

borgmester Ib Kristensen. Nærmere bestemt gik turen til Grindsted, hvor vi 

blev orienteret om den store generationsforurening. Først besøgte vi 

Banegravsdepotet og efterfølgende Engsøen. Her fortalte borgmesteren om 

de udfordringer der er med forureningen og en repræsentant (Susanne 

Mathiesen) fra borgergruppen, fortalte om den utryghed, som forureningen 

giver befolkningen i Grindsted. 

 

Med sundhedsudspillet, som regeringen for nyligt præsenterede, foreslås det 

at flytte opgaverne om jordforureninger fra regionerne til staten. Det er et 

rigtig godt initiativ, som forventes at kunne frigøre 0,5 mia. kr. mere til 

opgaven, ligesom jeg forventer, at der vil blive meget større bevågenhed om 

de store generationsforureninger. At fjerne disse kæmpe store forureninger 

kræver statslig finansiering. Derfor bør de også høre til under statens 

opgaver. 

 



 

Jagten på mårhunde - i Krogager 

Jakob og Karsten fra Mårhundebande Varde Øst, var så flinke, at de her i 

februar hjalp med at lave foderplads, opsætte fælder og vildtkamera i skoven 

på vores egen matrikel i Krogager. Jeg har været med til at der i 2018 blev 

afsat 400.000 kr. til hjælp til udstyr til bekæmpelse af mårhunde.  Og jeg 

giver også gerne selv en hånd med – sammen med Kurt (som er jæger) på 

vores egen adresse. 

 

Mårhunden er en invasiv art, der spreder sig i hastigt tempo, og selvom den 

ser meget sød ud – ja, så er det et altædende dyr, der spiser alt fra ådsler til 

krebs, fisk, små pattedyr og fugle. De har derfor stor negativ påvirkning for 

dyrelivet. 

 

Hvis mårhunden får lov til at sprede sig endnu mere, kan den i værste fald 

udrydde vores beskyttede og truede dyr. En mårhund får typisk 11 unger om 



 

året og da de lever meget skjult kan det være vanskeligt at følge med i hvor 

meget de breder sig. Bare i Jylland findes der flere tusinde mårhunde. 

 

Mårhundebanden Varde Øst fik sidste år nedlagt 146 mårhunde, og derfor er 

det altafgørende, at flere gør som de – altså går aktivt ind i kampen. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 

 

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN 

SENESTE MÅNED 
 

 

Fra Ugeavisen Grindsted, 5. februar 2019 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 3. februar 

 



 

Fra Fredericia Dagblad, 30. januar 

 



  

 

 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

25/2 9.00 Besøg PN Maskiner i Jels 

25/2 10.15 Besøg hos Martin Møller i Rødding 

25/2 11.30 MC-forretning nær Rødding 

25/2 12.45 Besøg hos Svend Enevoldsen, Rødding 

Mini-vådområde 

25/2 18.00 Generalforsamling Billund Venstre 

25/2 19.00 Genreralforsamling Vejen Venstre 

25/2 20.00 Generalforsamling Skodborg-Skraves 

Venstre 

25/2 21.00 Generalforsamling i Rødding Venstre 

4/3 16.00  Skatteminister Karsten Lauritzen hos 

Rodendahl Conceptkiosk 

4/3 18.00 Generalforsamling MAGION, Grindsted 

4/3 19.30 Sorooptimisterne Billund, Hotel 

Legoland 



 

6/3 19.30 Glejbjerg Venstre 

11/3 10.00 Besøg på Skovlund Friskole 

13/3 18.30 Generalforsamling SAGRO, Billund 

 

   
 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at 

besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politiske medarbejdere: Mie.Dahl@ft.dk 

og Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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