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Endnu et folketingsår går på hæld 
 
Den dejlige danske sommer er over os - og endnu et begivenhedsrigt
folketingsår er ved vejs ende. Selvom Folketingets afslutningsdebat som
vanligt blev afholdt i begyndelsen af denne måned, har vi både haft
lovbehandling, samråd og vigtige politiske forhandlinger, der skulle afsluttes
inden sommerferien.  
 
Hvis vi var i tvivl om sommerens komme, blev vi hurtigt mindet om det på en
fantastisk Sankt Hans aften i sidste uge. For mit vedkommende blev det til
intet mindre en tre bål på den smukke midsommeraften.



Vi startede tidligt hjemme i privaten omgivet af børn, svigerbørn og
børnebørn, inden jeg drog mod Hejnsvig, hvor jeg holdt båltalen. Derefter på
Karens Minde i Grindsted, hvor jeg holdt båltalen kl. 20.30. Det var en dejlig
aften, hvor mange var med til at bakke op om fællesskabet, og det var meget
passende - for det var lige netop, hvad min tale handlede om i år. 
 
Jeg håber, at I alle havde en ligeså hyggelig Sankt Hans som jeg!

Smitter det mere at sige farvel til sine kære - end at skråle med til
EM i Parken? 
 
Dét spørgsmål har jeg stillet mig selv de seneste uger. For nok har vi fra
Venstres side været meget uforstående overfor regeringens mange logiske



restriktioner det seneste år, men jeg må alligevel sige, at det har nået nye
højder.  
 
Min kære mor har nemlig netop fået fred. Det gør altid ondt, men livet som
ældre på et plejehjem har mildest talt ikke været nogen fornøjelse i en
ensom og lang corona-tid med begrænsede besøg. 
 
Men jeg var ærligt noget måbende, da mine søskende og jeg blev meddelt, at
vi måtte være 18 mennesker til at tage afsked med min mor i kirken  – mens
25.000 fodboldfans skråler med til fodboldfest i Parken! Det overgår
simpelthen min forstand.

Det virker altså helt absurd, at mine søskende og jeg med vores familier og venner ikke måtte samles i kirken og tage afsked

med vores kære mor, når tusindvis må samles til slagsange og sejrskrammere i parken!

Jeg mener helt bestemt, at vi er et sted i pandemien, hvor vi sagtens kan
holde forsvarlige fodboldfester i Parken – ligesom store dele af vores samfund
igen er åbent. Og selvfølgelig skal vi bakke op om vores seje landshold, der
forhåbentlig også hiver endnu en sejr hjem på lørdag. Men det lader til, at
kirkeministeren – som tilfældigvis også er kulturminister – har glemt landets
kirker, da hun genåbnede fodboldtribunerne. 
 
Mit hjerte bløder for alle de mennesker, der har haft begrænset adgang til at
sige farvel til deres kære det seneste halvandet år. Mens pandemien var på sit
højeste, var det desværre et nødvendigt onde med restriktioner i landets
kirker på lige fod med resten af samfundet. 
 
Men når vi nu igen kan gå på restaurant, færdes rundt uden mundbund og
holde store fodboldfester – så kan vi også sige ordentligt farvel til vores kære
på en forsvarlig måde i kirken. Jeg håber virkelig, at vores kirkeminister snart
kommer i arbejdstøjet - for det er simpelthen helt hen i vejret.  
 
I vores familie rykkede vi i stedet begravelsen udenfor - og gav min mor det
smukkeste farvel, vi kunne under omstændighederne. 



Så fik vi regeringen med på en ny midtjysk motorvej! 
 
I mandags kunne vi langt om længe med et bredt flertal i Folketinget
præsentere en aftale om ny infrastruktur i hele Danmark. Hvis du spørger
mig, har den været alt for længe undervejs. Men heldigvis har det været
værd at vente på – især for os i det syd- og midtjyske. 
 
For nu er det endelig på plads, at vi får en ny midtjysk motorvej, som
trækkes vest om Billund – og det har jeg i dén grad kæmpet for! 
 
For mig har det nemlig ikke bare været vigtigt at få regeringen med på
Hærvejsmotorvejen - men i dén grad også, at den nye motorvej ikke må
invadere vores unikke og smukke natur ved Frederikshåbs Plantage, Randbøl
og Nybjerg Mølle – hvor heden mødes med det smukke Istidslandskab, som har
skabt Vejle Ådal. 
 
Derfor kan jeg heller ikke undgå at have et kæmpe smil på læben over, at vi
har fået skabt et politisk flertal for både motorvejen og den vestlige
linjeføring! 
 
Det er godt nyt for både vores dejlige natur og ikke mindst vores lokale
erhvervsliv, der fremover vil få meget bedre udviklingsmuligheder. 
 
Desværre kan man ikke få alt på ønskelisten. Det er ingen hemmelighed, at
jeg er meget ærgerlig over, at den nye motorvej i første omgang ikke kommer
til Vejen, men der er ingen tvivl om, at vi fra Venstres side fortsætter den
kamp, så hele området på sigt kommer til at hænge endnu bedre sammen.

For et par måneder tilbage præsenterede regeringen endelig sit bud på en ny
plan for infrastruktur. Men den lignede til forveksling den tidligere VLAK-



regerings plan – som den nuværende regering ellers smed direkte i
skraldespanden, da  de indtog regeringskontorerne. Men de blev
tilsyneladende klogere.  
 
Alligevel skar det mig i øjnene, at Hærvejsmotorvejen slet ikke var på
regeringens ønskeliste – selvom de gik til valg på netop det. Heldigvis har vi i
forhandlingslokalet fået dem på bedre tanker, så vi nu sætter gang i projektet
– og sammen med en masse øvrige projekter sikrer et samlet Danmark i bedre
balance. 
 
Faktisk investerer vi samlet i initiativer på området for hele 161 mia. kr. I
mine øjne er det rigtig positivt, at vi med aftalen prioriterer både jernbane,
cykelstier, støjdæmpning og veje. For det er en plan, der har de langsigtede
briller på og sikrer fremkommelighed i hele landet - og det kan vi godt lide i
Venstre!

Vi byder turisterne velkommen! 
 
Som Venstres turismeordfører har jeg virkelig set frem til, at vi igen kan byde
turisterne velkommen tilbage i vores skønne land! Og heldigvis nåede
vi partier bag aftalen om gradvis genåbning af rejseaktiviteter til enighed om
fjerde og sidste fase, som trådte i kraft d. 26. juni. Det var endnu en tung
dans med regeringen ved forhandlingsbordet, men heldigvis nåede vi i mål! 
 
Det betyder et opgør med en række forhindringer for ind- og udrejse i EU-
landene. Vi har nemlig fjernet mange isolations- og testkrav.  
 
Til gengæld har vi fået en ny ordning med coronapas for rejser i EU- og
Schengenområdet - og derfor er det med et EU-coronapas muligt at rejse ind i
Danmark, hvis man er testet, vaccineret eller tidligere smittet med covid-19.  
 
Det er meget positivt for hele vores danske turismebranche og
oplevelsesøkonomi. Særligt her i det sydjyske har vores gode virksomheder
manglet vores tyske venner, som nu forhåbentlig er klar på at besøge os og
nyde den dejlige danske sommer. 
 
Jeg gjorde det i hvert fald meget klart for regeringen, at de nu har et stort
ansvar for også at lade turisterne vide, at de er velkomne her i Danmark - så
jeg håber for vores virksomheders skyld, at de er deres ansvar værdig!



God sommer til alle! 
 
Her til sidst vil jeg blot ønske jer alle en rigtig dejlig sommer. Kurt og jeg
drager i sommerhuset om nogle dage, så vi håber, at det gode vejr
fortsætter.  
 
Som turismeordfører skal der selvfølgelig også lyde en stor opfordring herfra
til at bakke op om vores spændende restauranter, turismebranche og
oplevelsesøkonomi herhjemme i år. Det har jeg i hvert fald tænkt mig! 
 
De har været gevaldigt under pres, lige siden corona brød ud - fordi branchen
handler om alt det, corona har suspenderet - samvær, glæde og fælles
oplevelser. 
 
Heldigvis er vi nu et sted, hvor alle tre igen kan være en del af vores liv på
forsvarlig vis.  
 
Så jeg håber, at vi ses ude i det dejlige danske sommerland - god sommer til
alle! 
 



Sommerhilsner fra  
Anni

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?  
 
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Der kan være



længe til - dog senest Grundlovsdag 2023 - men det kan også komme ud af
det blå. Og selvom jeg foretrækker blå i mange sammenhænge, så er det
godt at være lidt forberedt, hvis der pludselig udskrives valg. 
 
Heldigvis har jeg min gode mand Kurt, der er sød til at hjælpe til i
lygtepælene, men det er nu alligevel mest hyggeligt og praktisk, hvis vi er
lidt flere, der kan tage fat. 

Derfor håber jeg, at I sidder nogen derude, som har lyst til at give en hånd
med, når valget melder sin ankomst. Uanset om du er skrap til at sætte
valgplakater op, dele flyers ud, sprede godt humør eller bage en kage til alle



de andre seje frivillige, der knokler, så hører jeg meget gerne fra dig.  
 
Du er meget velkommen til at notere, hvad du har lyst til at hjælpe med
gennem følgende link: 
https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7 
- så hører du fra mig, så snart Mette Frederiksen trykker på knappen.  
 
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: 6162 5172, hvis du har
spørgsmål.  
 
Jeg håber meget på at høre fra dig! 

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på

en sag, så kontakt mig gerne  
(ved at besvare denne mail) eller min medarbejder: 

 
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk 

 

https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7


Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig. 
 

Min adresse er: 
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)

Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200

Denmark
 

Add us to your address book
 
 

Vil du ændre hvordan du modtager disse mails? 
Du kan opdatere dine indsillinger eller afmelde dig nyhedsbrevet
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