ANNI MATTHIESEN

Til aftenselskab hos H.M. Dronningen
Det er en fast tradition, at H.M. Dronningen én gang i hver valgperiode er
vært ved et aftenselskab for blandt andet Regeringen, Folketinget og
Europa-Parlamentets danske medlemmer på Christiansborg Slot.
Aftenselskabet blev afholdt onsdag den 24. oktober.
Det er aften fyldt med glade mennesker i flot tøj, der er festklar i ordets
bedste forstand. Det hele starter med velkomstdrink, derefter hilser alle
på Hendes Majestæt og familie. Så bydes til bord og der serveres en
middag – som er de kongelige værdig. Under vejs er der underholdning,
som efterfølges af lanciers og dans i Riddersalen.
Det er en stor begivenhed, som jeg nu har haft æren af at deltage i for
anden gang, som folketingsmedlem. Det er ikke ligefrem noget, som jeg
havde regnet med skulle ske for en helt almindelig sydjyde. Det er en
aften, som jeg mener alle bør takke ja til – hvilket også de fleste
folketingsmedlemmer gør – dog bortset fra de mest røde SF’ere og
Enhedslistens folketingsmedlemmer.
Dresscode for aftenen bestod af kjole og hvidt for herrernes vedkommende
og lange kjoler for damernes. I den forbindelse havde den lokale syerske
Elin Høgh Sørensen fra Løvlund i Billund lavet den flotteste blondejakke,
som jeg havde på til en mørkeblå kjole. Det betød meget for mig, at jeg
kunne bære noget fra mit lokalområde til denne festlige og smukke aften.
Og derfor blev jeg virkelig glad, da Elin sagde ja til opgaven.

I Berlin med Sydslesvigudvalget
Mindre end bare seks timer efter aftenselskabet hos H.M. Dronningen fik sin
ende, var jeg allerede oppe og i gang. Jeg var måske en lille smule klatøjet,
men ikke desto mindre var jeg på vej mod Københavns Lufthavn.
Her skulle jeg sammen med andre repræsentanter fra Folketingets
Sydslesvigudvalg flyve til Berlin. Over to dage havde vi et tætpakket program,
hvor temaet var det danske mindretal i Sydslesvig og det kulturelle
samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Turen fandt sted i forbindelse
med, at markeringen af 100-året for grænsedragningen og planlægningen for
fejringen af genforeningen, som finder sted i 2020.
Turen var en god mulighed for at udbygge de gode dansk-tyske relationer i en
ellers ustabil politisk verden og vise vore naboer syd for grænsen, hvor højt
Folketinget og regeringen prioriterer grænseregionen og det danske mindretal

i Tyskland.
Programmet for turen stod blandt andet på møde om det danske mindretal i
indenrigsministeriet med forbundsregeringens kommitterede for nationale
mindretal, Bernd Fabritius (CSU), og dialogmøde på den danske ambassade
med mere end 100 deltagere, hvor mindretallets fremtidige udfordringer og
rettigheder på europæisk plan blev diskuteret.
Alt i alt havde vi et par begivenhedsrige dage i Berlin med gode og produktive
møder. Som formand for Sydslesvigudvalget er det dejligt at høre, at
Tyskland også prioriterer mindretallene. Sammen skal vi nemlig sætte
mindretallenes rettigheder på den europæiske dagsordenen.

Mindeaften for Ivar Hansen
Den 1. november 2018 er dagen, hvor afdøde Ivar Hansen ville have fejret
sin 80 års fødselsdag. Og i den anledning var en masse gode Venstre-folk
fra hele valgkredsen mødt op på Hovborg Kro for at mindes Ivar ved hans
mindesten i kroens have.
De fleste som kendte Ivar Hansen, huskede ham nok som en fremstående
og indflydelsesrig politiker, der gennem 30 år havde sin gang som
folketingsmedlem på Christiansborg. Men faktisk kendte jeg selv Ivar bedst,
som min klassekammerat Henriks far.
På trods af at jeg kun har mødt Ivar Hansen personligt ganske få gange, har
han stadig gjort et kæmpe indtryk på mig – hvorfor jeg også er meget stolt
over den dag i dag at være Venstres folketingsmedlem i kredsen, som Ivar
også var valgt i.
Det var en rigtig god aften og vi fik mindet Ivar med både sang og taler.
Det var dejligt at se, at så mange mennesker var dukket op, for at mindes
og hylde Ivar Hansen på hans fødselsdag.
Som jeg sagde i min tale på dagen, vil jeg gøre mit til, at kredsen fortsat
er repræsenteret af et folketingsmedlem, som står for de samme værdier
som Ivar – at være en god lytter, som altid vil være nærværende og tæt på
befolkningen i kredsen, og ikke mindst at være hjælpsom og skabe
resultater via samarbejde.
Ivar Hansens enke Karen Marie, døde pludselig her den 12. november, kun

12 dage efter mindehøjtideligheden. Godt, at vi fik mindet Ivar i tide og at
Karen Marie nåede at få denne aften med, i selskab med deres børn,
svigerbørn og børnebørn og rigtig mange gode Venstre folk.

Daniel fra Vorbasse i praktik på Christiansborg
I hele uge 45 havde jeg den udsøgte fornøjelse af, at have Daniel fra 9.
klasse på Vorbasse Skole på besøg. Daniel havde valgt at bytte en dagligdag
med dansk og matematik på Vorbasse Skole, ud med en uge i praktik, som
politiker hos mig på Christiansborg.

Her fik han lov at mærke på egen krop, hvad det vil sige at være
folketingsmedlem.

Et Folketingsmedlem har mange forskellige arbejdsopgaver, og der er drøn
på hverdagen. Men det tog Daniel i stiv arm. I løbet af ugen skulle Daniel
blandt andet lære om lovgivningsprocessen og det øvrige arbejde i
Folketinget, deltage i et samråd i Undervisningsudvalget om karakterræs i
gymnasiet, en paneldebat, overvære flere lovbehandlinger og mange andre
ting.
Daniel så dog ikke sig selv som en fremtidig politiker, men hvis han ændrer
mening, er jeg sikker på, at der er en plads i politik til en som ham. Jeg
var glad for at høre, at Daniel havde en spændende og lærerig uge i praktik
som politiker. Og så var det jo en fornøjelse at have besøg fra
lokalområdet.

Professionel skakspiller bliver jeg nok aldrig
Da jeg besøgte Skodborg Skole og Dansk Skoleskak den 16. november blev
mine evner på et skakbræt sat på prøve. Jeg havde nemlig fået til opgave at
tage det første træk i et parti skak. Og for ikke at ødelægge spillet
fuldstændig med bare ét træk skulle jeg lige have genopfrisket skakreglerne i
dagene op til.
På Skodborg Skole i Vejen Kommune fik jeg mulighed for at se, hvordan børn
og unge lærer at koncentrere sig ved hjælp af dette fantastiske og ældgamle
spil.
Dansk Skoleskak er et fremragende initiativ, og de laver et kæmpe stykke
arbejde rundt omkring i landet. Og derfor er jeg stolt af, at det lykkedes mig
at være med til at sikre 2 mio. kr. årligt til Dansk Skoleskak med finansloven

for 2018.
Skak er fantastisk hjernegymnastik, som er en anderledes og sjov måde at
lære på. Og med understøttende undervisning på skoleskemaet, kan det være
et godt alternativ til den traditionelle stillesiddende undervisning. Det kan
fange elever, der har brug for alternative måder at lære på.
Det er vigtigt, at vi har en organisation som Dansk Skoleskak, der kan rådgive
skoler, om hvordan det bedst muligt kan inddrages i undervisningen. Og
derfor glæder det mig, at de med bevillingen på finansloven kan fortsætte
deres gode arbejde.

Sidste landsmøde inden valget
Den 17. og 18. november var det igen blevet tid til det årlige landsmøde. Det
var et par gode dage med mange gode taler, godt gensyn med gode Venstrefolk og en særdeles festlig stemning. Med denne fantastiske weekend i
bagagen kan vi ikke være andet end klar til næste års folketingsvalg – et valg
vi ser frem til med spænding.
Som sædvanligt blev landsmødet indledt af Venstres formand, Lars Løkke
Rasmussen, hvor han satte kursen frem mod det kommende valg, og gjorde
det klart, at vi skal behandle vores medmennesker anstændigt – også dem på
flugt. Vi skal hjælpe dem med at udbygge deres kompetencer, så de kan
forsørge sig selv og hjælpe med at genopbygge deres land, når freden igen
sænker sig.
Herefter var landsmødet for alvor skudt i gang, og resten af lørdagen gik
blandt andet med valg til Hovedbestyrelsen, tale af VU’s formand Jakob
Sabroe, uddeling af Venstres Frihedspris, som i år gik til Natteravnene og
politiske forhandlinger. Alt i alt en god dag, som sluttede med et brag af en
fest – fyldt med sang og underholdning.
Landsmødet blev genoptaget søndag kl. 9:30, hvor der blev lagt hårdt ud med
en tale af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om opbrud i
verdensordenen. I sin tale lagde forsvarsministeren ikke skjul på, at han
gerne ser, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet – det er selvfølgelig ikke noget
vi kan bestemme på Christiansborg, men noget som vi skal til afstemning om,
hvis vi kommer så langt.

Søndag formiddag stod det også klart, at Morten Løkkegaard blev Venstres
spidskandidat til europaparlamentsvalget, som vi skal til afstemning om den
26. maj 2019.
For kort at samle op på en begivenhedsrig weekend kan jeg sige, at vi har et
stærkt hold, og vi er mere end klar til næste års folketings- og
europaparlamentsvalg.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN
SENESTE MÅNED
Fra JydskeVestkysten Vejen, 17. november
2018

Fra JydskeVestkysten Billund, 15. november

Fra Avisen Danmark, 7. november

Fra Kolding Ugeavis, 30. oktober

MØD MIG HER:

2/12 kl. 13.00 Julemarked, Hejnsvig

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: Peter Poulsen: VPEPO@FT.DK

