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KornbloMstEn

Husk at sætte din stemme ved én 
af esbjergs to kandidater, 

så vi får dem valgt ind på CHristiansborg

folketingsvalget nærmer sig
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Navne- og adresseoversigt
Kommuneforeningsformand
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming 
Tlf. 75191259 / 22534209 Mail: keot@mail.dk

Næstformand Klaus Fog, Hillerupvej 44, 670 Ribe
Tlf. 21156909 Mail: kfog@bbsyd.dk 

Kasserer Lilian Andersen, Roald Amundsensvej 31, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75132500 Mail: la@apalaw.dk

Vælgerforeningsformænd:
Bramming: Laurids Schack, Mejsevej 12, 6740 Bramming 
Tlf. 29414239 Mail: schack@bramminnet.dk

Darum: Peter Lundgaard, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming 
Tlf. 20229078 Mail: pl@kvg-is.dk

Hviding-V.Vedsted Venstreforening: Thomas Bjerrum Rosenstand, 
Bjørnkærvej 5, Egebæk, 6760 Ribe
Tlf. 23605017 Mail: thomasbjrosenstand@gmail.com

Esbjerg: Henning Lyager, Fynsgade 10 st.3., 6700 Esbjerg 
Tlf. 41999012 Mail: lyager@privat.dk

Esbjerg opland:  
Bente Bendix Jensen, Kibsgaardvej 11, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 28967712 Mail: bebj@esbjergkommune.dk

Esbjerg Vest: Lena Schou Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29299115 Mail: lena.s.j@bbsyd.dk 

Grimstrup  - V. Nykirke:  
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming  
Tlf. 75191259 Mail: keot@mail.dk

Vejrup-Gørding:  
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding 
Tlf. 76223482 Mail: hans-erik-andersen@jubii.dk

Jernved: Bent Jepsen, Plougsvadvej 13, 6771 Gredstedbro
Tlf. 51549469 Mail: bkj@ofir.dk

Nr. Farup:  
Hans Marten Lund Smidt, Tanderupdigevej 36, 6760 Ribe
Tlf. 75424345 / 61169649 Mail: tanderupgaard@gmail.com

Obbekjær-Kalvslund: Leif Møller, Obbekærvej 100, 6760 Ribe
Tlf. 75441316 / 23397916 Mail: varmingsminde@live.dk 

Ribe: Annemette Knudsen-Andersen, Øster Vestedvej 74, 6760 Ribe 
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk

Roager-Seem-Spandet: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Tjæreborg-Sneum:  
Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg,  
Tlf. 75175421 / 40123355 Mail: hat@post.tele.dk

Vester Nebel: Egon Rasmussen, Gl. Lifstrupvej 33, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75169343 Mail: erna-egon@bbsyd.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg By: 
Arne Paabøl Andersen, Roald Amundsensvej 31, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75132500 / 22694230 Mail: aa@apalaw.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Thomas Bjerrum Rosenstand, Bjørnkærvej 5, Egebæk, 6760 Ribe
Tlf. 23605017 Mail: thomasbjrosenstand@gmail.com

EU udvalgsmedlem: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

LOF Esbjerg: Jørgen Engkebølle, Rosenparken 9, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 35 Mail: joergen-engkeboelle@mail.tele.dk

VU Esbjerg og Ribe: 
Emil Hoffmann Madsen, Sønder Nytoft 25, 6720 Fanø   
Tlf. 22670444 Mail: emil.madsen@gmail.com

Byrådsgruppen:
Borgmester Johnny Søtrup, Kirkegade  1, 3 th, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75125070 / 27241200 Mail: johs@esbjergkommune.dk

Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, Tranbergvænget 21,  
Vr. Nebel, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 27241800 / 75169382 Mail: jesra@esbjergkommune.dk

Jakob Lose, Hostrups  Allé 1, 6700 Esbjerg
Tlf. 26744053 Mail: jl@esbjergkommune.dk

Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming 
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

Bente Bendix Jensen, Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75167712 / 28967712 Mail: bebj@esbjergkommune.dk

Kurt Bjerrum, Gørdingvej 70, 6771 Gredstedbro 
Tlf. 22955266 Mail: kurbj@esbjergkommune.dk

Alex Sørensen, Roagervej 329, Vodderbro, 7660 Ribe  
Tlf. 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Kurt Jakobsen, Vester Vedstedvej 65, 6760 Ribe
Tlf. 22750767 Mail: kuja@esbjergkommune.dk

Annemette Knudsen Andersen, Øster Vedstedvej 74, 6760 Ribe  
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk

Karsten Degnboel, Alsædvej 2E, 6740 Bramming 
Tlf. 23238249 Mail: kade@esbjergkommune.dk

Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tæreborg 
Tlf. 40186224 Mail: hat@post.tele.dk

Jørn Schultz, Åbirken 13, 6690 Gørding
Tlf. 75178332 / 24640120 Mail: jschu@esbjergkommune.dk

Anders Rohr Jørgensen, Hillerup Markvej 6, Hillerup, 6760 Ribe 
Tlf. 22562494 Mail: arj@arjshop.dk

Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V. 
Tlf. 40174301 Mail: tommynoer@gmail.com

Jens Vind Petersen, Gl. Vardevej 78M, D15, 6700 Esbjerg 
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Hostrup Allé 1, 6700 Esbjerg 
Tlf. 25330982 Mail: slo@rsyd.dk

Europa medlem 
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 61625504 Mail: ulla.tornaes@europarl.europa.eu

Fanø: 
Kommuneforeningsformand og byrådsmedlem
Dennis Feldberg, Kirkevejen 39, 6720 Fanø,
Tlf. 75162490 Mail: dennis@fanonet.dk 

Borgmester Erik Nørreby, Strandvejen 10A, 6720 Fanø
Tlf. 76660102

Viceborgmester Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf.  75164399
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BLADUDVALG
Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk
Søren Kristensen, Esbjerg, Tlf. 22743728, Mail: aaseogsoren666@gmail.com

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 1. september 2015 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Sådan kunne denne gamle folkevise godt have lydt. Venstre Vest havde endnu engang 
stor tilslutning til et af deres arrangementer. Politik, socialt samvær og en god oplevelse 
forenedes i en 3 timers lang sejltur. En sejltur hvor Carl Holst og Jesper Juul Larsen 
forsøgte at overbevise de ca. 90 medrejsende om hvor krydset skulle sættes til kom-
mende folketingsvalg. Efterfulgt af muligheden for den personlige snak med kandi-
daterne. Alt imens fanøfærgen Sønderho sejlede ud imod Ho bugt for at se sæler, forbi 
Esbjerg Strandpark, domicil byggeri og de Hvide Mænd - mens desværre så vi ingen.
Så derfor vendte vi skuden og sejlede tilbage til det nye havneafsnit Østhavnen. Som 
”gammel” Esbjerg dreng kunne Jesper fortælle om områdets udvikling de seneste 500 
år. Alt imens gæsterne nød deres medbragte mad og drikkevare. Der var både håndmad-
der og til kniv og gaffel, håndbajer og et godt glas rødvin. I takt med at mørket faldt 
på, blev lyset på havnen tydeligere, så vi rigtig kunne se aktivitetsniveauet - der er bare 
gang i havnen døgnet rundt.    Vh Venstre Vest

I mellem Esbjerg og Fanø stod der en bølge som en kæm-
pehøj og det var sandelig en flot tur…
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Den
sydvestjydske

Venstrepresse A/S

Vestkystens Distriktsblade

- med 9 stærke ugeaviser og

Jernbanegade 18 - 6700 Esbjerg - Tlf 75 45 22 70
www.dsvp.dk

HerunderHåndværkervej 65
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 3842
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Et slankere men stærkere Europa 
Af Ulla Tørnæs, medlem Europa Parlamentet

EU skal på slankekur, så både virksomheder og borgere får 
endnu mere ud af vores europæiske samarbejde. Vi skal bygge 
videre på den succes, som EU har skabt for Danmark i kraft af 
vækst og arbejdspladser. Men hvis vi også i fremtiden vil skabe 
vækst og arbejdspladser, kræver det en mere enkel, effektiv og 
gennemsigtig tilgang til lovgivningsarbejdet.  

Siden jeg blev valgt til Europa-Parlamentet har jeg arbejdet for, 
at EU skal beskæftige sig med de store ting, som kræver eu-
ropæiske løsninger og overlade de nationale og mindre ting til 
medlemslandenes parlamenter. Derudover skal vi sikre os, at vi 

kun laver lovgivning, når der er behov for det og er bevis for, at det vil gavne vores 
virksomheder og de danske borgere. 

Et af mine helt konkrete forslag til at lave bedre lovgivning for vores virksomheder, 
er en pendant til det danske virksomhedsforum. I praksis skal virksomhederne have et 
talerør til EU-Kommissionen, så de kan råbe vagt i gevær, hvis lovgivningen gør mere 
skade end gavn. Jeg har fået opbakning til forslaget i min gruppe i Europa-Parlamentet 
og alt tyder på, at også Kommissionen er lydhør over for min idé. 

Også i Danmark arbejder Venstre hårdt for, at vores virksomheder og borgere får større 
gavn af det europæiske samarbejde. Venstres formand har bl.a. præsenteret et forslag 
om en europaminister, hvis den næste regering bliver Venstre-ledet. Formålet skal være 
at luge ud i overflødige regler og sørge for, at virksomheder ikke bliver pålagt unødven-
dige byrder. Det er et stort skridt i den rigtige retning. 

Vi kan få et stærkere EU til glæde for danskerne og vores virksomheder, hvis EU smider 
noget af det overflødige fedt. Sådan tror jeg på, at vi får et bedre samarbejde, der sikrer 
danske arbejdspladser og fremtidig vækst.

Her kan du læse mere om de aktuelle sager, som Ulla arbejder med i Europa- 
Parlamentet og hvad der rører sig i Bruxelles. 
Det eneste du skal gøre er at gå ind på dette link http://eepurl.com/3usrn på comput-
eren og udfylde “dine kontaktoplysninger.” 

En gang om måneden kan du modtage 
Ulla Tørnæs’ nyhedsbrev
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Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk

Hjemmesider
...eksempelvis
  · Statiske hjemmesider
  · CMS løsninger
  · Webshops

Database-løsninger
...eksempelvis
  · Online tidsregistrering
  · Nyhedsbreve
  · Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
  · Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
  · Søgemaskineoptimering
  · Strategisk sparring

Mangler du hjælp..?

Jakob Lose, indehaver



�

Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt

daniBO
Fanø sommerhusudlejning
langelinie 9b - ��20 Fanø

tlf. �5 �� �� 99 - www.danibo.dk

refsgaard rullegræs ribe
leverandør til private og professionelle

Hurtig og fleksibelfra bestilling til levering/udlevering
Åben alle ugens dage - ring for et godt tilbud

Henrik refsgaard olesen - 20 28 �0 ��

www.refsgaardrullegraes.dk

JAN OLSEN
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Bente Bendix
Socialkonsulent
Coach

bb bb

Kibsgårdsvej 11
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 96 77 12
mail@bentebendix.dk

Tøj,
arbejdstøj
og sikkerhed

- på gården

- på byggepladsen

- på messen

- på værkstedet

- i direktionslokalet

- i ministeriet

carl backs er
et sikkert valg
uanset stilling

carl backs - tøj til enhver stilling

MALERVEJ 10  6710 ESBJERG V  7515 1177  INFO@CARLBACKS.DK  WWW.CARLBACKS.DK MAN-FRE 8.00 - 17.00
LØR 9.30 - 12.30
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Det skal være lettere at drive virksomhed
Af Carl Holst, folketingskandidat, Esbjerg Omegnskreds

Stop for skatter og afgifter – og national bevågenhed på udfor-
dringerne her i Vestjylland.
Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark – og ikke 
mindst her i det sydvestjyske. 
I Venstre vil vi bl.a. med et skatte- og afgiftsstop bremse den vækst 
i økonomiske byrder, der belaster vores konkurrenceevne. 
Derudover må vi på miljøområdet sikre, at landbrug, fødevare-
virksomheder og andre brancher ikke stilles ringere end deres 
udenlandske konkurrenter.

Spændende virksomhedsbesøg
Jeg ved selv fra lokale virksomhedsbesøg, hvordan erhvervsfolk i og omkring Esbjerg 
efterlyser ordentlige rammebetingelser og gode vilkår for erhvervslivet.
Forleden har jeg været på spændende visitter hos eksempelvis Ribe Biogas, Syd-
vestjydsk Pelsdyrfoder i det nordlige Esbjerg samt hos Berg Furniture og Danish Retro 
i Bramming. 
Vestjylland har brug for disse iværksættere. Det er sådan, fremtidens virksomheder og 
arbejdspladser skabes.

Et Danmark i balance
Set med lokale og regionale briller er der grund til at råbe vagt i gevær i forhold til 
den hovedstads-centralisering, der i denne regerings levetid også har præget vækst-
initiativerne. Vi må og skal skabe et Danmark i balance, ligeledes når det handler om 
erhvervsudvikling.
Den offshore-branche i Esbjerg, jeg selv er med til at støtte som regionsformand og 
formand for Syddansk Vækstforum, er p.t. ramt af tidens lave oliepriser. Men vi ved, at 
Danmarks centrum for offshore i fremtiden kommer til at mangle bl.a. ingeniører. 
Faglært, specialiseret arbejdskraft af næsten enhver slags er uundværlig i bestræbelserne 
på at skabe vækst her i området. Et svendebrev må aldrig stå i skyggen af en student-
erhue.
Lokale og regionale initiativer gør det imidlertid ikke alene. Også nationalt må man 
lægge sig i selen for at forstå de udfordringer, det syddanske erhvervsliv døjer med.

Statslige arbejdspladser hertil
Lad mig slå til lyd for en anden af mine kæpheste: 
Udflytning af statslige arbejdspladser fra København til Vestjylland. Det er helt oplagt 
at flytte i hvert fald dele af Energistyrelsen til Esbjerg. 
Alt i alt handler de fremtidige udfordringer først og fremmest om at genskabe forbru-
gernes og virksomhedernes tillid. Også den del af erhvervslivet, der er at finde her i det 
vestjyske.
Christiansborg må forstå, at vækst også skabes udenfor hovedstaden.
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Stop Københavneriet
Af Jesper Juul Larsen, folketingskandidat, Esbjerg Bykreds

Udligningsordningen kommunerne imellem skal ensrettes. 
Det tema skal frem i valgkampen.

København er en by i rivende udvikling og langt de fleste af 
landets nye arbejdspladser etableres i hovedstadsregionen.
Det sker på bekostning af provinsen, som hver måned afleverer 
mange engagerede unge, som forståeligt nok søger lykken i den 
pulserende storby.  I konkrete tal, vokser hovedstadsregionen 
med 1.000 personer pr. måned – men i samme takt udsuges 
provinsen.
Den samlede danske vækst er ikke stor, og sker næsten udeluk-

kende i København. Den tilstand bør ændres - tingene bør fordeles mere jævnt. Ved at 
omfordele og decentralisere, vil der opstå bedre muligheder for generel vækst til gavn 
for hele landet. 
Det bør være slut med at skatteborgere fra provinsen skal betale store tilskud til hoved-
staden – penge som bl.a. ender i ældrepleje, børnepasning og eksotiske kultur- og fritid-
sarrangementer – som f.eks. Wonderful Copenhagen og det Internationale melodi grand 
prix.
Engang var Københavnsområdet ramt af store sociale problemer og svigtende skat-
tegrundlag – for mange år siden løste man den udfordring ved at indføre en særlig 
udligningsordning, som tog specielt sigte på at hjælpe og løfte hovedstandens store 
udfordringer.
Derfor har vi nu i Danmark et flerstrenget udligningssystem, hvor hovedstadsregionen 
tilgodeses på bekostning af landets øvrige kommuner. 
København er som nævnt i rivende udvikling – området er ubetinget vort lands loko-
motiv – nu også hvad angår lønniveau og skattegrundlag. Dermed er baggrunden for de 
ekstraordinære milliard tilskud i al væsentlighed bortfaldet.
Gennem årene har mange forgæves forsøgt at få emnet debatteret og tingene tilbage i 
rette perspektiv – Hovedstadskommunerne stritter imod, men sagen står jo i dag ikke 
anderledes, end da København havde brug for en hjælpende hånd; Dengang kunne 
resten af landet enes om, at give en støttende hånd. Så kan man vel også enes om, at 
støtten bør ophøre.
 Jeg vil i valgkampen gang på gang henlede opmærksomheden på denne skævvrid-
ning, som jo blot er en af mange faktorer, der gør, at tingene herude ikke helt går, som 
fortjent.
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Esbjerg kommune er talentudviklingens kommune
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

I Esbjerg kommune har vi en mangeårig tradition for at give 
idrætslige talenter de bedste vilkår for at nå deres yderste inden 
for deres sportsgrene. Fra 7. klasse kan eleverne blive optaget 
i Vita-skolens eliteidrætsklasse. På ungdomsuddannelserne kan 
de fortsætte på Esbjerg-ordningen, som giver mulighed for at 
passe både studier og træning, og efter endt ungdomsuddannelse 
læse videre på en videregående uddannelse med samme gode 
muligheder for at passe træningen, mens man studerer på en-
ten SDU, Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Sydvest eller 
UC Syddanmark. Dette komplette forløb fra folkeskole til vi-
deregående uddannelse er en af årsagerne til, at 1. holdene i fod-
bold, håndbold og ishockey har størst andel af lokale talenter 

af egen avl i bruttotrupperne. Nu er tiden kommet til at skabe de samme gode forhold 
for de kulturelle talenter. Kultur- og Fritidsudvalget sagde i januar ja til at etablere en 
Esbjerg-ordning for elitekulturudøvere, som giver talenter inden for billedkunst, teater, 
dans, musik og lignende mulighed for at dyrke deres talent, samtidig med at de tager en 
ungdomsuddannelse. Der er et kulturbørnehave-forsøg i gang, og det overvejes at lave 
en elitetalentklasse i en folkeskole i Esbjerg Kommune. Der er ikke andre kommuner i 
landet, som giver kulturelle og idrætslige talenter samme muligheder for at nå så langt 
som deres evner rækker. Vi har set rigtig flotte resultater på det idrætslige område, og 
det ville jo være fantastisk, at en kommende solist i et stort symfoniorkester eller en ny 
billedkunstner er startet i et talentforløb i Esbjerg Kommune.
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En ny folkeskole – for elevernes skyld
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

Gennem det meste af et års tid har der været stort fokus på 
skolestrukturen, og det store projekt med at samle de nuværende 
25 folkeskoler i 7 store områder og så Darum Børneby som det 
ottende område. Alle politiske beslutninger i den sag er taget 
og de nye skolebestyrelser er i fuld gang med at få de politiske 
beslutninger omsat til konkrete handlinger, så vores børn også 
får en velfungerende skoledag, når de møder forventningsfulde 
ind til første skoledag i august måned. Det er en kæmpe opgave, 
der forestår for både ledelse, medarbejdere og skolebestyrelser 
– men alle arbejder hårdt på at få tingene til at lykkedes.
Politisk har vi nu flyttet os fra at tale om struktur, til nu at tale om 

indhold. Vi har sendt et forslag om tonede linjer i udskolingen i høring, og byrådet har 
vedtaget en plan for den såkaldte åbne skole.
Det er mange ændringer på en gang – men det er alt sammen med ønsket om at gøre det 
bedste for vores børn. For selvom karaktergennemsnittet i Esbjerg Kommunes folkes-
kole er blandt de allerbedste i Region Syddanmark (kun marginalt overgået af Svend-
borg), er der også store udfordringer at arbejde med. Vi er gode til at drive skole for de 
60% af eleverne i midtergruppen – men vi har 20%, der forlader folkeskolen uden at 
kunne læse og regne i tilstrækkelig grad, og vi formår ikke at udfordre de 20% kvikkeste 
elever. Det er simpelthen ikke godt nok.
Folkeskolereformen har som en af målsætningerne at den enkelte elev skal blive så 
dygtig som mulig – og det lever vi altså ikke op til endnu. Derfor har vi politisk vedtaget 
nogle ambitiøse målsætninger for eleverne i Esbjerg Kommune, så vi kan indfri målsæt-
ningerne i folkeskolereformen.
For – med reformen har de fleste elever oplevet en længere skoledag – men de har des-
værre ikke oplevet en markant anderledes skoledag. De har stort set alle steder fået mere 
af det samme – og så bliver resultaterne jo også de samme. Derfor skal vi en anden vej 
– og selvom det er mange ændringer på samme tid, er vi nødt til at tage fat så hurtigt 
som muligt
Det er jo nutidens og fremtidens elever vi taler om – så vi kan faktisk ikke være andet 
bekendt…
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A D V O K A T
ARNE PAABØL ANDERSEN

(H) KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF.  75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Grundlovsmøde i Heerups Have
Af Henning Lyager, formand Esbjerg Venstreforening 

Snart er det Grundlovsdag og traditionen tro afholder Esbjerg Venstre-
forening Grundlovsmøde i Heerups Have under bøgen ved Britannia i 
Esbjerg. I år har vi fået Esbjerg Opland som medarrangør og arrange-
mentet kan og vil blive større end nogensinde før. Uanset om der har 
været afholdt valg eller ej, så vil vi gøre Venstre endnu mere synlige i 
den lille park.

Grundlovsmødet tager i år afsæt i temaet “Ytringsfrihedens Dimensioner” 
- det emne finder vi højaktuelt i en tid, hvor terror truer de danske gader, 
ord bliver fjendske og ytringsfriheden udfordres. Med ytringsfrihed føl-
ger også ansvar - ansvar for hvad vi kan tillade os at sige, selvom vi har 
lov til det, men også ansvar for at bevare retten til at ytre sig. Vi bevæger 
os konstant på grænsen imellem at respektere og ikke at respektere.

Vi præsenterer to spændende talere, som vil berøre dette emne - den poli-
tiske tale leveres af Peter Christensen (MF) og talen fra erhvervslivet 
leveres af Peter Orry, Adm. Direktør for Syddanske Medier.

Men vi stopper ikke her. Ballonklovnen Betty Bomstærk vil underholde, 
puste og uddele sjove ballonfigurer i blå og hvide farver til alle børnene, 
imens forældrene kapres af de skarpe talere. Efter talerne indtages scenen 
af det skrupskøre midtjyske band THE POWLS - musikalsk stand-up 
komik i verdensklasse og de spiller musik vi alle kender - og som gør os 
glade i låget. THE POWLS er kendt fra en række musikfestivaler rundt 
omkring i landet og de er klar til at give den gas i Esbjerg på støvsuger 
el-hegn og ko-skind.

Hjælp os til at gøre Grundlovsdagen blå - mød op i Heerups Have  
kl. 15.00. Der er musik fra kl. 16.00 - 18.00.
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Grundlovsmøde

Heerups Have
under bøgen

fredag den 5. juni 2015
kl. 15.00
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Af Jørgen Prenslev, Ribe

Jeg så forleden en gammel valgplakat fra Venstre. Den viser et 
jernbanespor, som forude deler sig.
Symbolet på at skifte spor.
Eller en anden plakat som viser en mand ved roret på et skib og 
budskabet er: Læg kursen om. 

Det er på høje tid, vi gør det igen. Jeg ser med stadig større frygt 
på, at kommende generationer skal stå med en kæmpe gældsb-
yrde.
Vi har desværre vænnet os til, at vi blot kan låne til alting. Og at 
gælden både er rentefri og afdragsfri en lang årrække. I sig selv 

- for mig et se - et sygt princip.

Tidligere skulle unge spare et betragteligt beløb op, inden et husbyggeri kunne beg-
ynde. 
Engang skulle der dokumenteres i form af tilbud fra håndværkere, inden et kredit-
foreningslån kunne ydes. 
I dag kan man endda låne til forbrug eller til spekulationsinvesteringer. Det må da ryste 
gamle Venstre politikere. For verden er i jo i princippet ikke blevet anderledes. 
Det er stadig sådan, at det skal kunne betale sig at arbejde og spare op på en sund 
måde.

Jeg hæfter mig også ved et punkt i Venstres nye oplæg nemlig: Hver krone sparet med 
kontanthjælpsloftet skal gå til skattelettelser på små arbejdsindkomster. 

Jeg vil ikke påstå, at kontanthjælp er en super forretning. Men jeg kender mennesker, 
hvis ambitioner desværre bliver fuldt ud dækket af at nøjes med lidt - for til gengæld 
ikke at skulle alle de trælse ting som passe faste arbejdstider og have besværet med 
bringe børn i institution og smøre madpakker. 
Du kan gøre omtrent det, du har lyst til i løbet af dagen. Godt nok skal du en gang 
imellem snakke med nogle fra AF eller kommunen. Men summa summarum er det til 
at leve med. 

Jeg ønsker ikke, vi skal jagte nuværende modtagere af overførselsindkomster. Men når 
tilværelsen alene er blevet et liv på kontanthjælp, er der noget galt. Når incitamentet til 
at tage et arbejde er ikke eksisterende, så ser jeg skattelettelser på små arbejdsindkom-
ster som et skridt på vejen til at få brudt en barriere. 

Læg kursen om
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folketingsvalget 
nærmer sig

Husk at sætte din stemme 
ved én af esbjergs to kandidater, 

så vi får dem valgt ind 
på CHristiansborg
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Af Jens Vind, byrådsmedlem og Emma Poulsen, politisk ordfører og næstformand for VU Esbjerg

Danmark går til valg, og Venstre og VU 
er klar til at kæmpe for nøglerne, og for at 
sikre vores lokale kandidater et godt valg. 
Allerede nu har det socialdemokratiske 
hykleri nået nye højder, og vi må indstille 
os på, at det først lige er begyndt.
S påstår, at vores forslag om et offentligt 
udgiftsstop fører til fyring af 28.000 of-
fentligt ansatte i 2020. Det er hykleri af tre 
grunde.
De røde angriber os for at foreslå nulvækst, 

men har selv ført en minusvækstpolitik. På trods heraf har vi fortsat i kommunerne 
været i stand til at foretage de rigtige prioriteringer, og sikre fortsat udvikling af de pri-
oriterede velfærdsområder. Socialdemokraterne lovede i øvrigt et velfærdsløft på 8 mia. 
kr., som heller ikke blev til noget.
For det andet viser Finansministeriets opgørelser, at der under Thorning-regeringen er 
kommet 12.600 færre offentligt ansatte på 3 år.
Slutteligt er Venstres udgiftsstop ikke nedskæringspolitik, og den offentlige sektor vil 
hverken blive større eller mindre. Postulatet om at vi vil fyre 28.000 ansatte hænger 
ikke sammen. Naturligvis vil der kunne spares på enkelte områder, men det vil give en 
tilsvarende mulighed for at opprioritere andre.

Rødt hykleri om udgiftsstoppet
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen �, ���0 Esbjerg V

Har du venner, bekendte, naboer m.v. som ønsker at vide mere om 
Venstre eller Venstre Ungdom, så giv dem dette brevkort.

� Jeg vil gerne vide mere om (emne):

    

� Jeg vil gerne kontaktes af den lokal  

    Venstre formand

� Jeg ønsker at blive medlem af Venstre

� Jeg vil gerne kontaktes af en lokal VU’er

� Jeg ønsker at blive medlem af VU

navn: 

Adr: 

Postnr./by: 

sendes til:

Ketty Christoffersen

ommevej 2

���0 bramming

Eller mailes til:

keot@mail.dk


