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Børn og unge i Billund og Vejen kan se frem til 

en sommer med aktiviteter og fællesskab 



 

Under corona-krisen har mistrivslen desværre haft gode vilkår. For med 

lukkede skoler og fritidstilbud står børn og unge tilbage uden de sædvanlige 

faglige og sociale fællesskaber, som er så afgørende deres trivsel og 

udvikling. 

 

Derfor glæder det mig som Venstres socialordfører, at vi netop har landet en 

aftale om sommeraktiviteter for børn og unge. Med aftalen sikrer vi, at alle 

danske børn og unge får mulighed for at få den bedst mulige sommer. En 

sommer fuld af faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og 

læring.  

 

Som det lokale folketingsmedlem er jeg særligt glad for, at børn og unge i 

Billund Kommune og Vejen Kommune kan se frem til en god sommerferie med 

nye bekendtskaber. Mere præcist får Billund Kommune 1 mio. kr., mens 

Vejen Kommune får 1,6 mio. kr. i tilskud til sommeraktiviteter. 

 

Vi har set børn blive fagligt og socialt udfordrede under corona-krisen. Børn, 

som ikke nødvendigvis var det før krisen. Det har medført, at nogle børn ikke 

har fået optimalt udbytte af fjernundervisningen, mens andre er blevet 

isolerede og ikke har set deres venner. 

   

Corona-krisen har været hård for os alle. Men særligt har den været hård for 

vores mange børn og unge. De har ofret meget, og for dem – som den norske 

sundhedsminister sagde i sin berømte tale til de unge – så findes næste 

sommer bare ikke. 

 

Jeg synes derfor, at det er helt fantastisk, at vi nu har landet den her aftale, 

der sikrer de mange børn og unge muligheden for en aktiv sommer. 



 

 

Bryllupper kan nu fortsætte efter brudevalsen er 

danset 

Regeringens beslutning om, at bryllupper, fødselsdage og andre fester ikke 

måtte fortsætte efter midnat har været meget omdiskuteret. Særligt i 

Venstre har vi fundet beslutningen decideret uforståelig. For beslutningen har 

ikke noget som helst sundhedsfagligt belæg. 

 

På trods af det manglende sundhedsfaglige belæg, mente Mette Frederiksen 

ellers, at det var helt og aldeles nødvendigt at begrænse danskernes 

fejringer. Men det er heldigvis lykkes os at få regeringen til at ændre mening, 

så festerne nu kan fortsætte efter kl. 00. 



 

 

Regeringens detailstyring af danskerne har mildt sagt taget overhånd. 

Borgerne bliver behandlet som børnehavebørn, og virksomheder bliver 

udskammet, hvis ikke deres handlinger stemmer overens med regeringens 

forestilling. Det er simpelthen pinligt, at det er nået dertil. 

 

Jeg sender derfor en meget stor tak til vores forhandlinger fra Venstre, 

Morten Dahlin, da han sammen med de andre borgerlige partier og Radikale 

Venstre nu har sikret, at Kurt og jeg uden kvaler kan afholde vores bryllup til 

august – 7-9-13. 

  

 



 

Grundlovsdag og Genforeningen 

Det er efterhåndende blevet en fast tradition, at der afholdes grundlovsmøde 

i Kurts og min have i Krogager. Men det har desværre ikke været muligt i år 

på grund af corona-krisen. 

 

Corona-krisen skulle dog ikke forhindre fejringen af grundloven. Overalt i 

landet blev dagen nemlig fejret på flot vis. Venstre afholdte endda Danmarks 

største grundlovsmøde online med blandt andet fællessang og underholdning 

af Annette Heick, Henrik Krogsgaard og Rasmus Bjerg. 

 

For mit eget vedkommende blev traditionen ikke som sådan brudt. For min 



 

tale blev holdt i haven – dog ikke under normale omstændigheder, men på 

video der blev delt på de sociale medier. 

 

Selvom de mange digitale muligheder har vist sig at være uundværlige under 

corona-krisen, og de gav mulighed for at holde min grundlovstale trods 

omstændighederne, er det bare ikke det samme, som at holde grundlovsmøde 

med gode venner og bekendte. Det håber jeg for alt i verden, at vi kan 

genoptage allerede næste år. 

 

Corona-krisen har også stukket en kæp i hjulet på Genforeningen. Det er en 

skam, at de mange og store fejringer rundt omkring i landet er blevet udskudt 

til næste år. Det er noget, som rigtig mange mennesker har arbejdet 

utrætteligt med for at få op at stå. Ikke desto mindre blev det til en mindre 

fejring herhjemme i Krogager, hvor flaget blev hejst. Jeg ser personligt 

meget frem til den helt store fejring af Genforeningen i 2021. 

 

Jeg håber, vi ses næste år til både fejringen af Grundlovsdag og 

Genforeningen. 

  

 



 

Hvorfor kun den delvise genåbning, Mette 

Frederiksen?  

Den 29. maj præsenterede regeringen en delvis genåbning af grænserne. 

Dermed blev det igen muligt for tyskere, nordmænd og islændinge at rejse 

ind i Danmark. Noget, vi syd- og sønderjyder i særlig grad har set frem til. 

Men selvom der nu kan komme gang i dele af turismebranchen, er det langt 

fra alle, der er tilfredse – mig selv inklusiv. 

 

Først og fremmest blev der opstillet en række uoverskuelige retningslinjer i 

forbindelse med genåbningen af grænserne. Blandt andet måtte turister ikke 

overnatte i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune. Noget, som 

senere hen blev ændret, da der heller ikke her var noget sundhedsfagligt 



 

belæg. Derudover bliver der sat en stopper for turisternes weekendophold i 

Danmark, da man skal kunne dokumentere, at man har booket et ophold på 

mindst seks overnatninger i Danmark. 

 

Grænsernes genåbning har givet anledning til mange spørgsmål. Derfor har 

jeg, og blandt andre mine gode Venstre-kollegaer, Eva Kjer og Ulla Tørnæs, 

da også gået justitsministeren på klingen om grænseåbningen i den ugentlige 

spørgetid. I skrivende stund er jeg såmænd også ved forberede spørgsmål til 

justitsministeren om det sundhedsfaglige belæg for, at blandt andet 

hollændere ikke må komme ind i Danmark. Det er nemlig en 

befolkningsgruppe, som mange feriecentre er dybt afhængige af. 

 

Endelig kan man kun spekulere i, hvorfor regeringen har besluttet, at 

genåbningen af grænserne først kunne finde sted den 15. juni – dagen for 

100-året for Genforeningen – og ikke så hurtigt som muligt på en af de 

normale skiftedage. 

 

Med regeringens tendens til at tilsidesætte faglige anbefalinger vil det hvert 

fald ikke undre mig, hvis der var nogle strategiske hensyn på spil ved at 

placere genåbningen af grænserne på dagen, hvor statsministeren holdt tale i 

forbindelse med fejringen af Genforeningen.  

 

Men det kan jeg selvfølgelig kun gisne om.  

  

 



 

Genvalg til Venstres gruppebestyrelse 

Efter Jakob Ellemann-Jensen har forladt posten som Venstres gruppeformand 

– ej at forveksle med partiformandsposten – er det nu blevet besluttet, at 

Karsten Lauritzen tager over som gruppeformand. Det er meget velfortjent, 

hvis man spørger mig, og derfor kommer det da heller ikke som nogen 

overraskelse. Karsten har nemlig klaret det fortrinligt som 

gruppenæstformand fra valget og indtil nu. Derudover blev min gode ven 

Preben Bang Henriksen valgt til gruppenæstformand. 

 

I samme omgang kan jeg glædeligt fortælle, at jeg er blevet genvalgt til 

gruppebestyrelsen. Dermed vil jeg fortsat være en af folketingsgruppens 



 

stemmer i gruppebestyrelsen. 

 

Efter konstitueringen består gruppestyrelsen således af Jakob Ellemann-

Jensen (partiformand), Inger Støjberg (næstformand for partiet), Karsten 

Lauritzen (gruppeformand), Preben Bang Henriksen 

(gruppenæstformand), Sophie Løhde (politisk ordfører), Erling Bonnesen 

(gruppesekretær), Karen Ellemann (medlem af Folketingets Præsidium) Lars 

Christian Lilleholt, Anni Matthiesen og Christoffer Aagaard Melson. 

 



 

God sommerferie 

Sommerferien står for døren, og derfor bliver dette sidste nyhedsbrev på 

denne side af ferien. 

 

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god sommer. 

For nogle bliver den ikke som planlagt. Men Danmark er et fantastisk land 



 

med mange interessante og flotte steder, man kan besøge. Det vil jeg hvert 

fald selv benytte mig af. 

 

Jeg håber, I alle kommer til at nyde den danske sommer. 

 

God sommerferie! 

 

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra Ugeavisen Vejen 16. juni 

 

 



 

Fra Flensborg Avis, 11. juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra Vejle Amts Folkeblad, 22. juni 

 

 

 

 

 

KONTAKT MIG 

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

kigge på en sag, så kontakt mig gerne ved at besvare denne 

mail eller min medarbejder: 

 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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