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Folketingsvalget er officielt skudt i gang

Månedsbrev i et lidt anderledes format
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalg. Det gjorde
han fra talerstolen i Folketingssalen den 7. maj, da han havde anmodet om at
få ordet med henblik på at kunne fremsætte en udtalelse af særlig karakter,
som det hedder.
Nu hvor folketingsvalget officielt er skudt i gang vil mit månedsbrev udkomme
i et lidt anderledes format, end det plejer. For her under valgkampen vil jeg
bestræbe mig på at lave to ugentlige ”månedsbreve”, hvor I kan følge mig
frem mod valgdagen.
I det nye ”månedsbrev” vil jeg fortælle om livet som folketingskandidat i
hektisk valgkamp. Det kommer derfor blandt andet til at omhandle de mange
debatter, events og aktiviteter, jeg skal lave frem mod valgdagen den 5. juni
2019.
Derudover kan du på sædvanlig vis læse nederst, hvor du har mulighed for at
fange mig til en snak i den kommende tid.

Folketingsvalget 2019 er skudt i gang
Tirsdag den 7. maj var dagen, hvor de fleste af os blev taget på sengen, da
statsminister Lars Løkke Rasmussen tog ordet i Folketingssalen lidt over
middag og udskrev folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019.
De fleste havde nok sat deres penge på et valg til afholdelse sammen med
EP-valget eller til afholdelse den 17. juni, som er sidst mulige dato – også
de såkaldte politiske kommentatorer havde gættet på dette. Men vores
kære statsminister ville det anderledes.
Selvom det kommer bag på rigtig mange, giver det jo egentlig rigtig god
mening at afholde folketingsvalget på demokratiets festdag, grundlovsdag
den 5. juni.

Nu ser jeg frem til en rigtig god og lang valgkamp de næste fire ugers tid.
For det er mildt sagt lidt af en forløsning, at alt det vi har gået og
forberedt i månedsvis nu endelig kan rulles ud. Og forhåbentlig rækker de
grundige forberedelser til et genvalg.

For selvom jeg nu har været folketingsmedlem i to valgperioder, så har jeg
stadig rigtig mange ting på min tallerken. Rigtig mange ting, som jeg
brænder for at ændre til det bedre.
Jeg håber, at I vil stemme på mig, og at det rækker til genvalg. Og jeg
håber, vi ses til en god dialog i den kommende tid.
God valgkamp!

Grindsted Landbrugsskole besøgte
Christiansborg timer inden folketingsvalget blev
udskrevet
Jeg har gennem længere tid haft en aftale, om at en flok elever fra Grindsted
Landbrugsskole skulle besøge mig på Christiansborg til en rundvisning. Og det
nåede vi da også kun lige akkurat, inden statsministeren udskrev
folketingsvalget fra talerstolen i Folketingssalen og alle os
folketingsmedlemmer begyndte at valfarte hjem til vores valgkredse.
Heldigvis lykkedes det os som sagt, at gennemføre en rigtig god rundvisning
på Christiansborg efterfulgt af en god og konstruktiv snak om, hvad fremtiden
bringer som ung landmand.
Det var en fornøjelse at have besøg af eleverne fra Grindsted Landbrugsskole,
som var meget optagede af, hvad vi fra politisk hold gør for de unge
landmænd. Og det er jo altid glædeligt, når de unge udviser stor interesse for
at indgå i en god og saglig dialog.
Og så var det jo lidt sjovt, at eleverne næsten kun lige havde sagt farvel,
inden statsministeren "trykkede på knappen".
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED
Fra Fredericia Dagblad, 7. maj

Fra JydskeVestkysten Varde, 7. maj

Fra JydskeVestkysten Vejen, 3. maj

MØD MIG HER:

8. maj kl. 19.00 Valgmøde på Gjerndrup Friskole
10. maj kl. 9.30 Brørup Marked
11. maj kl. 11.00 Naturrum i Sdr. Omme
11. maj kl. 12.00 Hænger plakater op

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
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

