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Nyt år: Starten på et valgår 

Så har vi taget hul på et nyt år. Et nyt år, som blandt andet vil byde på to 

store, politiske begivenheder; Folketingsvalg og valg til Europa-

Parlamentet. 

 

Europa-Parlamentsvalget kommer til at finde sted søndag d. 26. maj, mens 

tidspunktet for Folketingsvalget endnu er uvist. Netop uvisheden omkring 

tidspunktet for afholdelsen af Folketingsvalget 2019 kan ofte være 

nervepirrende som folketingsmedlem. For den dag, hvor statsministeren 

beslutter sig for at udskrive valg, ja, der ændres hverdagen som politiker 

drastisk. 

 

Selv har jeg allerede været i gang med forberedelserne til den kommende 

valgkamp; annoncering på min bil, klargørelse af valgplakater, tryk af 

valgfoldere og forberedelse af eventuelle arrangementer er blot nogle af 

de mange opgaver, som jeg har været i gang med sideløbende med mit 

almindelige arbejde på Christiansborg. 

 

Jeg er fortsat på udkig efter personer – unge som gamle – der ønsker at 

engagere sig i valgkampen. Derfor hører jeg naturligvis gerne, hvis I er 

nogle derude, som gerne vil med på frivillig-holdet. Det er en mulighed for 

at påvirke, hvordan sydjyske interesser skal varetages efter næste 

folketingsvalg – og for at opleve en valgkamp indefra.  

 



 

Nytårskur på nytårskur 

Som sædvanligt betyder det nye år også masser af nytårskure rundt omkring i 

det sydjyske. Nytårskur er en tradition, som jeg holder meget af. Det giver 

mig nemlig anledning til at komme rundt i mit lokalområde og få en snak med 

forskellige mennesker om, hvad der rører sig lokalt. Det giver både anledning 

til at drøfte, hvad der er sket i det forgangne år – og hvad vi kan se frem til i 

det nye år. 

 

Til nytårskurene samler jeg gladeligt idéer fra lokale bekendtskaber. For jeg 

ved, at de har fingeren på pulsen; de ved, hvad der skal til for at gøre et 

stærkt Sydjylland endnu stærkere – og jeg mener, at det som lokalt valgt 

folketingsmedlem er min fornemmeste opgave at lytte til deres inputs og 

bevare en tæt kontakt til de lokale idéer og ildsjæle. 

 

I år har jeg blandt andet været til nytårskure ved UdviklingVejen, 



 

Trekantområdet Danmark, SAGRO og i det sydslesvigske. Det har været nogle 

hyggelige og inspirerende arrangementer. Og jeg har fortsat et par nytårskure 

i vente. 

 

 

Ny sundhedsreform 

Regeringen har netop fremlagt sin plan om en ny, stor sundhedsreform. 

Mange vil nok vide, at det ikke er alle dele af reformen, der er groet i min 

have. Jeg har ikke lagt skjul på, hvordan jeg står i forhold til spørgsmålet om 

regionerne; det er ikke med min gode vilje, at man fjerner det direkte 

folkevalgte led i sundhedsvæsenet. Når det så er sagt, så mener jeg stadig, at 



 

den nye sundhedsreform indeholder nogle initiativer, som vil gavne danske 

patienter, og som vi alle kan glæde os over. 

 

Blandt andet mener jeg, det er positivt, at vi med reformen styrker 

behandlingsgarantien og patientrettigheder. Vi giver førstegangsfødende ret 

til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel. Reformen byder 

bl.a. også på flere penge til en styrket indsats mod forureningen fra 

Grindstedværket. Med reformen vil vi forbedre den akutte sygehjælp. Alt i alt 

sætter vi med reformen patienten i centrum. Så bortset fra et enkelt hår i 

suppen indeholder udspilet rigtig mange gode tiltag. 

 

 

Ministrene flokkes i det sydjyske 

Den sidste måneds tid har også budt på en del ministerbesøg hjemme i det 

sydjyske. Både vores finansminister Kristian Jensen, vores 

sundhedsminister Ellen Trane Nørby, vores minister for fiskeri, ligestilling 



 

og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen, og sågar vores statsminister, Lars 

Løkke Rasmussen, har nået at aflægge visit i Sydjylland. Jeg var med til 

alle besøgene – og det glæder mig, når det lykkes at få ministre lokket til 

Sydjylland, så de kan se og forstå vores lokalområde bedre. 

 

Med vores sundhedsminister var jeg tirsdag d. 8. januar med til at åbne 

den nye ambulancebehandleruddannelse, Rybners Rescue Center, i 

Esbjerg. Det var en stor fornøjelse. For med den nye uddannelse vil vi både 

løfte det faglige niveau, klæde ambulancefolkene bedre på, skabe mere 

tryghed for borgerne – og samtidig understøtte en positiv lokal udvikling 

omkring Esbjerg. 

 

Da statsministeren mandag d. 14. januar kom på besøg i Agerskov, var 

temaet lidt et andet. Han holdt nemlig oplæg for ca. 850 sønderjyske 

landmænd. I sit oplæg lagde statsministeren vægt på vigtigheden af, at vi 

fortsat udvikler dansk landbrug, så vi bliver endnu mere klimavenlige og 

konkurrencedygtige. Det er jeg aldeles enig i. I Danmark har vi en 

førerposition på det grønne område. Vi har også samtidig en 

fødevareklynge i verdensklasse. De to ting hænger tæt sammen, og jeg 

mener, at vi i Danmark fortsat skal satse stærkt på vores styrkeposition 

som et land med fødevarer af verdens bedste kvalitet. Det kan vi som 

danskere være stolte over – og det bidrager i stor stil til vækst og danske 

arbejdspladser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 



 

 

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN 

SENESTE MÅNED 
 

 

Fra Opinion, 6. januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 29. december 

 

 

Fra Midtjysk Ugeavis, 18. december 

 



  

 

 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

16/1 Kl. 14.00 Danske Seniorer, Alslev 

Forsamlingshus 

17/1 kl. 19.00 Grindsted Venstre, Tandlægerne 

Fjordgaard, Grindsted 

18/1 kl. 19.00 Nytårsreception hos SSW Schlei-

Liesel, Güby, Tyskland 

19/1 kl. 9.30 Januarmøde, ECH-park, Esbjerg 

21/1 kl. 18.00 Venstres Kommuneforening hos 

Kirkegaard Design 

23/1 kl. 19.00 Stephanie Lose, Rødding Hotel 

28/1 kl. 9.30 Skolevalg, Vestre Skole, Grindsted 

samt 

kl. 12.45 Debat vedr. skolevalg på Billund Skole 

31/1 kl. 9.00 KL´s børnetopmøde, Aalborg 

Kongrescenter 



 

4/2 kl. 8.30 Bedriftsbesøg på Vonsmose, 

kl. 12.00 Hærvejskomiteens generalforsamling, 

Scandic Hotel, Kolding samt 

kl. 19.00 Venstre generalforsamling, Føvling 

Forsamlingshus 

8/2 kl. 12.00 Slesvigske Fodregiment, Kasernen 

Haderslev 

 

   
 

 

 

 

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 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk 
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