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Æret være Uffe Ellemann-Jensens minde💙

Himlen har fået en ny stjerne, der lyser klarere end de fleste  



 
I tirsdags tog vi på smukkeste vis afsked med et af de allerstørste liberale
forbilleder gennem tiderne. 
 
Vores tidligere formand for Venstre og udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen 
 
Meget passende sang vi i kirken: "Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro". 
 
For Uffe tændte om nogen lys i mørket - og banede vejen for mange
kommende liberale generationer. 
 
Vi skylder Uffe en kæmpe tak for den evige kamp for frihed – både
herhjemme og ude i verden💙

Grundlovsdag i frihedens tegn 
 
Traditionen tro slog vi på grundlovsdag havelågen op herhjemme i Krogager til
et par hyggelige timer i det grønne.  
 
Vi lagde ud med kaffe og rundstykker, inden dagens talere - tidligere skatte-
og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, formand for Jysk Landbrug HC
Gæmelke og formand for Friskolerne Peter Bendix Pedersen - indtog
talerstolen i haven under åben og solrig himmel.  
 
Selv rundede jeg dagen af med min tale, hvor jeg delte mine bekymringer. 
 
For jeg er oprigtigt bekymret over, hvordan vores frihed er sat under massivt
pres i disse år. 
 
Først Corona, men nu også den meningsløse krig i Ukraine og selv i
lovgivningen med tvangsfordeling af vores gymnasieelever som det mest
nylige eksempel. 



Kampen for frihed var et gennemgående tema i alle dagens taler. 
 
Ikke mindst, hvor vigtigt det er, at vi værner om og fejrer vores frihed og
demokratiske rettigheder på en dag som vores traditionsrige Grundlovsdag. 
 
Tusind tak til alle dagens både frivillige og fremmødte for et par hyggelige
timer i det grønne. 
 
Jeg håber, vi ses igen til næste år!

Nu byder vi tusindvis dygtige, udenlandske hænder velkommen i Danmark 
 
Vi har meget længe haft tovtrækning med regeringen om mere kvalificeret,
international arbejdskraft.  



 
Men her - fem minutter i sommerferie - har regeringen endelig sluppet sit
stramme greb om tovet.  
 
De er nemlig gået med til at sænke beløbsgrænsen til 375.000 kr. i tre år, så
vi kan byde flere arbejdende hænder velkommen herhjemme. 
 
Faktisk hele 15.000 ekstra par hænder - mod de 10.000, som regeringen ellers
lagde op til.  
  
I Venstre har vi presset hårdt på for at skaffe de mange tusind hænder, som vi
mangler i både det offentlige og private. 
  
Men regeringen har konsekvent afvist – og det kan man jo undre sig over, når
statsministeren heller intet har gjort for at finde de mange ekstra hænder
herhjemme. 
  
For hvem skal så egentlig passe vores ældre, hjælpe os på sygehusene eller
servere hovedretten på restauranten? 
  
Det er det eneste rigtige at sænke beløbsgrænsen i en tid med et glohedt
arbejdsmarked!

Livlige debatter til Folkemødet på solskinsøen 
 
Når vi hvert år runder folketingsåret af, er det tid til folkemødet på
Bornholm. 
 
I år var ingen undtagelse – og hvilken fornøjelse, at vi igen kunne samles på
kryds og tværs og debattere alt lige fra manglen på pædagoger til spændende
turismeinitiativer.  
 
Det var lige netop sådan, jeg tilbragte en tætpakket fredag med spændende
arrangementer, hvor solskinsøens navn virkelig kom til sin ret!



Grøn skattereform, der er både ansvarlig og ambitiøs! 
 
I sidste uge nåede vi endelig til enighed om en grøn skattereform med
markante CO2-reduktioner og samlede skattelettelser på over 2 mia. kr. til og
med 2030. 
 
Det er en aftale, der er både grøn, ambitiøs og ansvarlig, som vi i Venstre
hele tiden har insisteret på! 
 
Heldigvis forstod regeringen til sidst, at CO2-udledning altså ikke kender til
landegrænser.  
 
Det havde været helt hovedløst at sende en kæmpe ekstraregning til vores
gode danske virksomheder, som blot ville tvinge dem ud af landet - uden at
nedbringe den samlede udledning i verden.  
 
Regeringen havde nemlig lagt op til en grøn skattereform med højere skatter,
som ville gøre Danmark fattigere 
 



For bare få uger siden fremlagde vi i Venstre sammen med Konservative et
fælles udspil til en ansvarlig grøn skattereform – og nu står vi med en aftale
med klare V-aftryk.  
 
En reform, der skaber grundlaget for reel grøn omstilling – uden at tvinge
vores gode virksomheder ud af landet. 
 
Heldigvis betaler det sig at stå fast og insistere på, at grøn omstilling og
økonomisk ansvarlighed sagtens kan gå hånd i hånd!

Hvordan får vi flere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet? 
 
Det spørgsmål fylder meget på Christiansborg i disse år. Svaret er samtidig
kun blevet vigtigere, i en tid hvor vores mange gode virksomheder skriger



efter ekstra hænder. 
 
Derfor besøgte jeg i sidste uge Bente Madsen og Flemming Jørgensen hos OTV
Plast i Vejen, som begge er lysende eksempler på netop det svar. 

Bente runder nemlig 75 år den 7. juli og har været ansat hos OTV de seneste
38 år. 
 
Hun er virksomhedens stabile og dygtige pakkeansvarlige alle ugens dage i
sammenlagt 33 timer - og har ingen planer om at stoppe lige foreløbig.  
 
Næste år kan Flemming Jørgensen på 70 år fejre 50 års jubilæum. Han har
heller ingen planer om at indstille sine 30 timer om ugen i virksomhedens
efterbearbejdning.  
 
De har begge fysiske jobs, men undgået at blive både skadet og nedslidt. 
 
Med lidt færre timer på skemaet nyder de begge at trække i arbejdstøjet og
være omgivet af gode kollegaer i hverdagen.  
 
Under besøget blev det tydeligt for mig, at når vi har noget at stå op til og
gode kollegaer omkring os, så er det et stærkt værn mod ensomhed. 
 
Både Bente og Flemming er i mine øjne fantastiske rollemodeller for, hvordan
vi bliver ved med at være aktive i det arbejdende fællesskab lidt længere,
hvis vi skruer lidt på rammerne! 
 
Derfor var det også en stor inspiration at besøge dem hos OTV Plast - og jeg
tager de gode eksempler med videre i det politiske arbejde!

Vi har guld i landdistrikterne! 
 
For et par uger siden var jeg på studietur med Folketingets Udvalg for
Landdistrikter og Øer her i det sydjyske. 
 
Det blev til et par dage med inspiration til den helt store guldmedalje! 
 
Vi besøgte nemlig en lang række både innovative og spændende initiativer,
som på den ene eller anden måde bidrager til at løfte de egne af
Syddanmark, hvor der er langt til nærmeste større by – lige i min ånd!



Vi lagde ud med at besøge energi- og læringshytten i Sæd, inden turen gik
videre til tilflytterhusene, der fungerer som en prøvebolig for dem, som har
lyst til at prøve det hyggelige landsbymiljø i en periode.  
 
Derefter var vi forbi Tøndermarskinitiativet, hvor der i disse år investeres
massivt i at udvikle området, så mange flere har lyst til at besøge, bo og
arbejde i området,.  
 
Efterfølgende tog vi videre på opdagelser i en ny erhvervsuddannelse indenfor
turismebranchen – ekstra interessant med min turismekasket på! 
 
Turen gik også forbi en borgerdrevet købmand i Visby og Social drive-out i
Ribe, som arbejder for at møde vores ensomme og socialt udsatte i
øjenhøjde. 
 
Dagen efter besøgte vi SaltPower i Sønderborg, som skaber energi af salt,
inden vi tog videre til rundvisning hos Center for Verdensmål. 
 
Derefter sejlede vi til Dyvig med oplæg om bl.a. Nordals Naturpark og
landsbybusser med fokus på grøn mobilitet, inden turen gik til Mjels
Pumpehus. 
 
Et godt eksempel på, hvordan Sønderborg Kommune har udviklet turismen og
skabt lokale arbejdspladser indenfor oplevelsesøkonomien.  
 
En fantastisk inspirerende studietur med mine kollegaer i
Landdistriktsudvalget, som alle ønsker at tænde lys i vinduerne herude, hvor
der er lidt længere til nærmeste storby!



De seneste uger har været travle, hvor vi har lukket adskillige store politiske aftaler. 
 

Derfor er jeg også snart klar til at springe ud i det danske sommerland og holde lidt
ferie. 

 
Men inden da skal vi lige have styr på, hvem der egentlig var ansvarlig for den

ulovlige nedlukning af hele vores danske minkerhverv i efteråret 2020, som kostede
mange mennesker deres livsværk - og danskerne 19 mia.kr i erstatning.  

 



Mink-kommissionen har nemlig i dag afleveret sin beretning - og meget tyder på, at
indtil flere har begået særdeles grove fejl - ikke mindst landets statsminister.  

 
Derfor vil jeg i den kommende tid følge sagen tæt. For selvfølgelig kan vi ikke

acceptere lovbrud i Danmark - uanset hvem der begår dem.  
 

I mellemtiden ønsker jeg jer alle en fantastisk sommer! 
 

Må den byde på dansk sommer med jordbær, solskin og Vesterhavet, 
når det er allerbedst! 

 
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

https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7


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 

 

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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