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Et flot Venstre-resultat til Europaparlamentsvalget
Søndag d. 26. maj havde vi valg til Europa-Parlamentet. Det blev et
fantastisk valg på mange måder. Først og fremmest viste danskerne, at de
har demokratiet kært – og at de gerne vil have indflydelse på den
europæiske dagsorden. 66 pct. af de stemmeberettigede mødte op og
satte deres kryds i søndags. Det er den højeste valgdeltagelse, vi
nogensinde har haft til europaparlamentsvalget her i Danmark. Det er
utrolig flot. Dermed fik de mange politiske kommentatorer heller ikke ret i
deres gætterier om, at stemmeprocenten ville blive lavere end sædvanligt,
blot fordi danskerne 10 dage senere skal tilbage i stemmeboksen til
folketingsvalget.
Det blev også et godt valg, fordi vi i Venstre fik et rigtig flot valgresultat.
Venstre blev det største parti og fik hele 23,5 pct. af stemmerne. Det giver
os 4 mandater i Europa-Parlamentet – og dermed en rigtig stærk europæisk
stemme. Det var også to af vores Venstre-kandidater, der blev valgets
absolutte stemmeslugere. Mine to kollegaer, Morten Løkkegaard og Søren
Gade, fik begge over 200.000 personlige stemmer. Det er flot, og det
stiller dem i en rigtig god position, når de skal ned og forhandle i Bruxelles.
Her fra det sydjyske fik vi vores lokale kandidat, Asger Christensen, valgt
ind. Det glæder mig naturligvis. Og nu skal de mange lokale Venstreildsjæle ud og have taget valgplakaterne af Asger ned – og meget gerne
skifte dem ud med et par ekstra af mine valgplakater. Som min

kampagneleder lidt friskt har sagt: ”Ned med Asger – og op med Anni”.

Besøg på Brørup Sundhedscenter med
Stephanie Lose
Tirsdag d. 28. maj var jeg sammen med vores formand for Region
Syddanmark, Stephanie Lose, på besøg på Brørup Sundhedscenter. Det var
et spændende besøg, hvor vi holdte ”Walk & talk” og kom rundt for at se
seks forskellige afdelinger på sundhedscentret. Brørup Sundhedscenter har
udvidet med både en røntgenfunktion og en høreklinik. Det har de haft stor
succes med.

Brørup Sundhedscenter gør et fantastisk stykke arbejde, og
sundhedscentret har et tæt samarbejde med både Vejen Kommune og
Sydvestjysk Sygehus. Jeg mener, at Brørup Sundhedscenter i den grad er et
eksempel, som andre kommuner kan lade sig inspirere af.
På besøget fik vi drøftet vigtigheden af nærhed og et sammenhængende
sundhedsvæsen. Det skaber tryghed for borgerne her i det sydjyske, når de
mødes af et sammenhængende sundhedsvæsen, der sikrer kvalitet og
patientrettigheder.

Jeg tror vi alle ved hvor stor betydning det har, hvis man selv eller en fra
familien bliver indlagt på et sygehus og efterfølgende har brug for
genoptræning, at der ikke går for lang tid, inden dette sættes i værk.
Derfor er den tætte dialog og koordinering mellem kommunerne og
sygehusene også afgørende, for at sikre en rigtig god kvalitet i
genoptræningen.

Uddeling og frivillighed i valgkampen
Her i løbet af valgkampen er det blevet til mange uddelinger rundt omkring i
det sydjyske. Jeg har været ude på skoler, ved supermarkeder, gågader, små
stræder - i alle mulige små kroge af det sydjyske. Det synes jeg er vigtigt. For
når jeg er ude for at dele foldere ud, så giver det mig mulighed for at møde
en masse sydjyder – og høre, hvad der rører sig for dem.
I Folketinget kæmper jeg for sydjyske interesser. Derfor er det også vigtigt
for mig, at have en tæt kontakt til de mennesker, jeg repræsenterer. Jeg vil
gerne have, at sydjyderne kender mit ansigt og ved, at de kan ringe og tage

fat i mig, når de står med et problem, der kræver en politisk løsning. Det
forsøger jeg også at fortælle dem, når jeg er rundt på uddelinger.
Men mine uddelinger havde ikke været det samme uden mine gode frivillige
hjælpere. Jeg har været rørt over, hvordan frivillige har hjulpet til undervejs
i valgkampen. Det er jeg dybt taknemmelig for. De frivillige er både med til
at give en hånd med det praktiske, komme med gode nye idéer og at skabe
gejst, når vi er ude. Den frivillighed er vigtig for mig – men også for vores
demokrati. De er med til at sætte det politiske højt på dagsordenen. Det skal
de have stor tak for.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

MEDIEOMTALE SIDEN SIDST
Fra JydskeVestkysten, 27. maj

Fra JydskeVestkysten Vejen, 27. maj

Fra Flensborg Avis, 27. maj

Fra Udfordringen, 26. maj

Fra Landbrugfyn.dk, 25. maj

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

