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Walk & talk ved Kongeåen 

 

Søndag den 2. maj var der inviteret til en dejlig gåtur i naturen langs 

Kongeåen – og sådan et tilbud kunne jeg selvfølgelig ikke modstå. Vi skal jo 

huske at udnytte det gode sommervejr, så vi kan få lidt kulør på kinderne. 

 

Her var vi godt 17 fremmødte, der startede med at høre om områdets 

historiske betydning fortalt af Arne Madsen. Arne lagde særlig vægt på 

fortællingen om, hvordan folk fra det danske mindretal krydsede Kongeåen og 

mødtes i Skibelund Krat, som blev anlagt som en national møde- og festplads 

efter tabet af Sønderjylland i 1865. 

 

Selvom Arnes fortællinger var umådelig spændende, skulle vi jo også drøfte 

bare en smule politik. Og derfor var jeg desværre nødt til at afbryde ham. 

Men så kunne jeg jo fortælle om vores vigtige arbejde i Sydslesvigudvalget, så 

det gav jo pludselig ret god mening alligevel. 

 

Som afslutning på turen var der hjemmebagte kringler, småkager og kaffe, 

der blev nydt i den dejlige natur her i det sønderjyske. Det var en dejlig 

eftermiddag i smukke omgivelser – og i godt selskab selvfølgelig. 

  

 

 

 

 

 



Indvielse af Sønderjyllands første 

minivådområde 

 

Mandag den 3. juni startede jeg dagen med en frisk køretur til Rødekro, hvor 

jeg deltog i indvielsen af Sønderjyllands første minivådområde. 

Minivådområdet er 72 hektar og er etableret af landmand Martin Hansen i 

samarbejde med Sønderjysk Landboforening. 

 

Jeg var bestemt ikke den eneste, der var dukket op til indvielsen af det nye 

minivådområde, hvor vores gode miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-

Jensen fik æren af at klippe snoren. For faktisk var omkring 100 nysgerrige 

deltagere mødte op for at se Sønderjyllands første minivådområde. 

 

Det var fantastisk at opleve den store opbakning, og opbakningen er bestemt 



 

berettiget. For Martin Hansen er en foregangsmand, der forhåbentlig vil 

inspirere mange andre til at følge hans gode eksempel. 

 

Jeg er rigtig glad for at se, at de danske landmænd tager ansvar og er med til 

at implementere fødevare- og landbrugspakken. For uden dem vil vi aldrig nå 

i mål. 

Kun i samarbejde med landbruget kan vi løse de problemstillinger, vi står 

over for. 

  

 

 



 

Til debat om klima og miljø på Ladelund 

Efterskole 

 

Mandag blev afsluttet med en debat på Ladelund Efterskole sammen med ni 

andre folketingskandidater. Faktisk var det min sidste debat overhovedet i 

den her efterhånden lange valgkamp. 

 

Salen var fyldt med mange spørgelystne tilhørere, og særligt eleverne på 

efterskolen havde rigtig mange gode spørgsmål. Derfor viste det sig 

efterhånden også umuligt at holde os inden for miljø og klima, som ellers var 

omdrejningspunktet for debatten. 

 

Det var en rigtig god og konstruktiv debat med en sober tone, som Ladelund 

Efterskole havde arrangeret – og for det vil jeg gerne sige tak.  

 

Som sagt har det været en lang valgkamp, hvor jeg har deltaget i rigtig 

mange debatter. Og selvom det er spændende at deltage i debatter, er jeg 

nu også glad for, at det var den sidste. 

  

 



 

Tid til slutspurten 

 

Nu er valgkampen ved at være slut, og vi mangler blot de sidste uddelinger af 

flyers, bolsjer og muffins, inden danskerne skal i stemmeboksen onsdag den 

5. juni. 

 

Det betyder også, at vi snart kan se frem til at se resultatet af fire ugers 

hårdt arbejde. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Særligt mine 

meget ømme ben ser frem til en smule afslapning. 

 

Hvis valgresultatet afspejler bare en lille smule af alt det hårde arbejde, vi 

har lavet i de sidste fire uger, så er jeg sikker på, at vi kan vi se frem til et 

rigtig godt valgresultat. 

 

En valgkamp laver bestemt ikke sig selv, for en valgkamp kræver rigtig meget 



 

og hårdt arbejde. Hårdt arbejde, som jeg umuligt kunne have klaret på egen 

hånd. 

 

Jeg vil derfor gerne benytte valgkampens sidste nyhedsbrev til at sige et 

kæmpe stort tak for den helt fantastiske opbakning, jeg har fået. Tak til alle 

de frivillige, der har tilbragt utallige timer med planlægning og uddelinger af 

flyers på gader og stræder, men også tak til alle jer, der har doneret penge 

til min kampagne. 

 

I er alle nogle stjerner, som jeg ikke kunne være foruden. Så mange tak. Jeg 

håber at se jer til valgaften hjemme hos Kurt og jeg på onsdag, hvor vi 

forhåbentlig kan fejre et godt resultat. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIEOMTALE SIDEN SIDST 
 

 

Ugeavisen Vejle, 4. juni 

 

 

 

 

Fra JydskeVestkysten Esbjerg, 3. juni 

 



 

 

 

 

 

 

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 
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