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Medlemsblad for Venstre i Esbjerg og Fanø Kommune
2. udgave �0. årgang - juni 20�6

KornbloMstEn

Under temaet  
“Det Binder Os Sammen” 

afholder Esbjerg Venstreforening 
picnic og årets Grundlovsmøde 

under bøgen i Herups Have 
ved Hotel britannia

Politisk taler
Ulla tørnæs, 
Uddannelses- og 
Forskningsminister (V)

Erhvervstaler 
Flemming Enevoldsen, 
bestyrelsesformand, Esbjerg Havn

GrunDSlOvSmøDE
Søndag den 5. juni, kl. 14.30
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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@brammingnet.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. 26772459 Mail: lyager@privat.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

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

Ribe: Anders Rohr Jørgensen, Hillerup Markvej 6, 6760 Ribe 
Tlf. 22562494 Mail: arj@mail.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: 
Henning Kirk, Kvongvej 140, 6830 Nr.Nebel
Tlf. 24656221 Mail: kirksfreewayfarming@gmail.com

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

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: 
Rasmus Møhring Madsen, Nørvang 88, 1. 16, 6700 Esbjerg   
Tlf. 31216122 Mail: mohring@vu.dk

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

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

Alex Sørensen, Roagervej 329, Vodderbro, 7660 Ribe  
Tlf. 53283130 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@mail.dk

Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V. 
Tlf. 40174301 Mail: ton@esbjergkommune.dk

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

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

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

Folketingsmedlem:
Carl Holst, Nordhaven 5, 6630 Rødding 
Tlf. 40325210 Mail: carl.holst@ft.dk

Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 97404570 Mail: ulla.tornaes@ft.dk

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

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 1. september 2016 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Det er mit budskab, også når vi taler lokalpolitik

Endelig har vi fået lidt sommer og der er tilbud om udflugter, som vi gerne vil have vore 
medlemmer til at benytte. Der er mulighed for tilskud fra kommuneforeningen, men 
ikke i valgår for kommunalvalg og regionsvalg, som vi har næste år i november 2017. 

Vi er så småt begyndt at opsøge folk i håb om at sætte et stærkt hold. Så hvis du har lyst, 
må du gerne henvende dig til en uformel snak og du kan være med til, at Venstre fortsat 
har magten i Esbjerg.

Vi skal passe godt på Danmark

Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen

Ketty Christoffersen
Kommuneforeningsformand
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Så er der snart kommunalvalg igen
Af Johnny Søtrup, borgmester 

Om halvandet år skal vi igen til kommunalvalg. Lidt svært at 
fatte, hvor hurtigt tiden går, men som min mor plejede at sige, at 
bare den går godt, så gør det ikke noget.

Og jeg synes, at tiden er gået godt - rigtig mange af de mål vi 
satte os forud for sidste byrådsvalg er indfriet. Så nu er tiden inde 
til, at vi begynder at forberede os til næste runde.
Ketty Christoffersen, formand for kommuneforeningen, og jeg 
selv har lige gennemført en samtalerunde med alle de nuværende 
Venstre medlemmer af byrådet for at høre, hvordan de oplever 
byrådsarbejdet.

Det var ganske opmuntrende - alle var glade for byrådsarbejdet, arbejdet i fagudvalgene 
og ikke mindst over samarbejdet og den gode stemning i vores byrådsgruppe.
To fra den nuværende byrådsgruppe ønsker ikke at fortsætte i næste periode. Det er 
Jørn Schulz, som har været med i rigtig mange år, men som allerede ved starten af 
denne periode har aftalt med sin lokalforening, at de gerne måtte begynde at se efter en 
afløser.
Og så er det Jens Vind, som snart er færdig med sin universitetsuddannelse og skal ud 
og søge job, hvor det måske ikke er en ubetinget fordel at være bundet af et byrådsarbe-
jde, som er ganske tidskrævende. Han vender dog sikkert tilbage på et tidspunkt, hvor 
der måtte være luft til det. Han slipper dog ikke helt politikken, da han netop er blevet 
valgt som kredsformand.

Så derfor kære lokalforeninger - nu må I i arbejdstøjet for at finde en række gode kan-
didater. Sidste gang nåede vi ikke helt i mål med at fylde listen helt ud. Vi har især to 
udfordringer, nemlig at finde yngre kandidater og at finde kvindelige kandidater.
Der er nok af opgaver der venter forude - nogle af dem starter op på Christiansborg, men 
ender op som udfordringer ude i kommunerne.
Lad mig nævne flygtningene som et meget godt eksempel. Her har vi ingen indflydelse 
på, hvor mange flygtninge der ender i Esbjerg kommune. Det er til gengæld os der skal 
løse opgaverne med at skaffe boliger, tilbyde undervisning, finde jobs osv.
En ganske betragtelig opgave henset til de store antal der ankommer. For få uger siden 
er der indgået en aftale mellem regeringen og KL om delvis finansiering af disse op-
gaver. Og det er rigtig fint, men løser ikke alle problemer.
En anden aktuel udfordring er den lave oliepris, som vi heller ikke har nogen indflydelse 
på, men som har store lokale konsekvenser.
En række jobs er nedlagt indenfor olie / gas sektoren og de store operatører truer med 
nedlukninger, hvis ikke der bliver lempet på de såkaldte rammebetingelser, som man 
har gjort det i vore nabolande som Holland, England og Norge.
Det industrien beder om er ikke så meget skattelettelser, men snarere fradrag for de 
nødvendige investeringer i Nordsøen, hvis aktiviteterne skal opretholdelse.
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Derfor fint, at vi har to lokalkendte MF `ere Ulla Tørnæs og Carl Holst, der kan være 
med til at holde fokus på denne sag på Christiansborg. Hvis ikke der sker noget, vil den 
onde cirkel fortsætte med flere fyringer, færre hotelovernatninger, mindre handel, min-
dre taxa kørsel, færre flyvninger fra vores lufthavn osv.

Ellers har byrådet sammen med Esbjerg Erhvervsudvikling sat sig nogle overordnede 
mål frem mod 2020.
Der er identificeret 6 vækstskabere, som forventes at kunne bidrage til yderligere vækst 
i vores kommune.

Esbjerg som uddannelsesby
Bosætning med byen som drivkraft 
Innovation og udvikling
Internationalisering
Infrastruktur og transport
Sundhed og velfærd

For disse overordnede mål, er der nu ved at blive udarbejdet konkrete handleplaner, som 
byrådet kan arbejde med i de kommende år.

God sommer, den må jo komme på et tidspunkt.

•
•
•
•
•
•

Mere fokus på udvikling
Af Anders Rohr Jørgensen, byrdsmedlem

Over halvdelen af byrådsperioden er nu gået, og de værste spare 
øvelser er overstået, min forhåbning til det sidste år er at der nu 
kan være lidt mere fokus på udvikling, og her tænker jeg især 
på turisme og erhverv, personlig møder jeg stor utilfredshed 
hos erhvervslivet på kommunens sagsbehandlingstider, og det 
er naturligvis ikke tilfredsstillende, slet ikke set i det lys at der 
udfaktureres efter forbrugt tid. Det skal vi have mere fokus på i 
den kommende tid. 

Et af de vigtigste emner og største udfordringer i den sidste del 
af byrådsperioden bliver formentligt det store antal flygtninge 

som kommer via familiesammenføring i det kommende år, det vil resultere i mangel 
på billige lejeboliger, og opførelse af et stort antal midlertidige boliger. Til sidstnævnte 
er alle tomme kommunale bygninger mere eller mindre i spil, her skal vi dog tænke 
langsigtet, og finde ud af om der er bedre formål til anvendelse af hver enkelt bygning. 
Et godt eksempel er Riberhus plejehjem i Ribe, ejendommens beliggenhed og anven-
delsesmuligheder med elevator etc. Gør den særdeles velegnet til ældreboliger som vi 
har stor mangel på, og der er allerede interesserede købere på vej med et købstilbud af 
bygningen, og hertil er min holdning at vi må strække os så langt vi kan for at sikre en 
rigtig og fremtidssikret anvendelse af vores tomme bygninger.
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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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Arbejdspladser skal sikres i Esbjerg
Af Carl Holst, folketingsmedlem. medlem af energiudvalget og Kirkeordfører

Seneste udmelding fra Mærsk Oil lyder på, at de vil lukke deres 
olie og gashaner i Tyrafeltet, hvis ikke der kommer en økonomisk 
bæredygtig plan for fremtiden. Det vidner om, at der er alvorlige 
udfordringer med olie- og gasindustrien i Danmark. Statskassen 
er blevet forgyldt siden olie og gas begyndte at blive udvundet 
fra Nordsøen. Foruden indtægterne fra olie og gas til statskassen, 
har Esbjerg også nydt godt af de mange arbejdspladser som har 
fulgt med udvindingen af naturressourcerne. Desværre er der ud-
sigt til, at reserverne er ved at svinde ind og med det selskabernes 
interesse i at investere i olie- og gasindustrien.

Det har betydet, at Tyrafeltet, Danmarks største gasfelt, står til at lukke ned. Det vil have 
alvorlige konsekvenser for statskassen, men være et endnu større tab for Esbjerg. For 
industrien i Nordsøen har stor betydning for Esbjerg i form af arbejdspladser, men også 
de afledte effekter der kommer af høj beskæftigelse i hele området. Hvis Tyrafeltets 
cirka 500 arbejdere afskediges vil det forårsage en dominoeffekt på serviceerhvervet, 
hotelovernatninger og uddannelse, hvor flere virksomheder står til at miste adskillige 
gæster og store leverancer – det vil være til stor skade for byens vækst og invester-
ingsmuligheder.

Regeringen er opmærksomme på, at der skal findes en løsning, som tilfredsstiller olie- 
og gasselskaberne, så arbejdspladserne i Esbjerg kan sikres. Jeg begriber ikke, at So-
cialdemokraternes vil lade olie og gas ligge til bedre tider og derfor har regeringen 
indledt dialog med branchen for at finde en passende nordsøstrategi, så der sikres de 
bedst mulige rammevilkår for produktionen i Nordsøen.
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Uddannelse og forskning til fremtiden
Af Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsminister 

Sidst jeg skrev et indlæg til Kornblomsten, var jeg medlem af 
Europa-Parlamentet, og jeg så frem til et travlt europapolitisk 
efterår. Der er godt nok sket meget siden. Nu er jeg trådt ind i 
Venstres regering som uddannelses- og forskningsminister, og 
jeg kan se frem til et travlt politisk forår og forsommer. 
 
Jeg har været meget glad for at være medlem af Europa-Parla-
mentet og repræsentere Venstre i Europa-Parlamentet. Men der 
var ikke skyggen af tvivl i mit sind, da Lars Løkke Rasmussen 
ringede og spurgte, om jeg ville træde ind i regeringen. Selvføl-
gelig var jeg klar til den opgave. 

 
Uddannelses- og forskningspolitik er et område, som ligger mit hjerte nært. Det er i 
uddannelsessektoren, vi former Danmarks fremtid. Og det er dansk forskning og 
viden, som i de kommende år skal omsættes til værdi, nye løsninger og ny vækst i hele 
landet.
 
Regeringen har en ambitiøs uddannelses- og forskningspolitik. Vi har netop vedtaget en 
ordning, som skal bringe mere viden ud i de små og mellemstore virksomheder uden 
for de største byer, den såkaldte landdistriktvækstpilot. Vi har lavet en ny strategi sam-
men med kommunerne og regionerne, som skal give virksomheder rundt om i landet 
bedre adgang til forskningsresultater og dermed til bedre produktionsprocesser og nye 
produkter. Og vi indgår særlige udviklingskontrakter med de godkendte teknologiske 
serviceinstitutter, som skal sikre, at vi bliver bedre til at bringe viden ud i hele landet.
 
Uddannelse og forskning tegner linjerne for det Danmark, vi gerne vil have i fremtiden. 
Regeringen er i arbejdstøjet, og vi er kommet langt. Men vi har mere på trapperne. Et 
nyt bevillingssystem til de videregående uddannelser – det såkaldte taxametersystem 
– skal ændres, så det sikrer et bedre match mellem uddannelserne og arbejdsmarkedets 
behov. Og gennem vores forsknings- og udviklingspolitik, skal vi støtte udviklingen af 
små, mellemstore og store virksomheder i hele Danmark. 
 
Jeg er utrolig glad for at være tilbage og for at være en del af Venstres ministerhold. 
Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for en uddannelses- og forskningspolitik, som 
tegner linjerne for et rigere og friere Danmark i fremtiden. 
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Hjemme i Esbjerg
Den 9. maj blev uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, opstillet som folket-
ingskandidat for Venstre i Esbjerg by og Fanø. Ulla Tørnæs har været valgt for Venstre 
i Esbjerg by og Fanø i næsten 20 år, og hun er med egne ord rigtig glad for at være 
hjemme i Esbjerg.

Jeg er utrolig glad for at være hjemme i Esbjerg som folketingskandidat. Og jeg er utro-
lig glad for den flotte og varme modtagelse jeg fik af Venstres medlemmer. Efter 20 år 
som repræsentant for Esbjerg, kender jeg byen, området, og den rivende udvikling, som 
Esbjerg har været inde i de seneste 20 år. Og jeg ved, hvor vigtigt det er, at Esbjerg fort-
sat er et stærkt erh-
vervscentrum i Sy-
djylland. Det er 
ikke givet, at det 
fortsætter. Tvær-
timod kræver det 
politisk prioriter-
ing, og jeg er klar 
til at arbejde for 
Esbjerg på Chris-
tiansborg, siger 
Ulla Tørnæs, ud-
dannelses- og for-
skningsminister og 
folketingskandidat 
for Esbjerg by og 
Fanø.
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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

Hos mig får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker der

kommer til tiden

Allan Schjern
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Fanø - BarE DEjliG
Udlej dit sommerhus lokalt

DaniBO
Fanø sommerhusudlejning
langelinie �b - 6�20 Fanø

tlf. �� �6 �6 �� - 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 2� 60 ��

www.refsgaardrullegraes.dk

HEr kunnE 
Din 

annOncE 
SiDDE
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Fremtidens sygehuse tager form
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

For næsten 10 år siden tog regionerne hul på arbejdet med den 
nye sygehusstruktur – bundet op på stærke akutsygehuse, hvor 
alle akutte patienter skal igennem den fælles akutmodtagelse og 
tilses af specialister, der på tværs af specialer kan arbejde sam-
men om at stille den rigtige diagnose, og om nødvendigt sende 
patienten det rigtige sted hen på sygehuset efterfølgende. 

Da den daværende VK-regerings såkaldte ”ekspert-panel” skulle 
prioritere 41 mia. kr. til nye sygehuse over hele landet, fik Sy-
dvestjysk Sygehus i Esbjerg ikke del i midlerne. Derfor har re-
gionsrådet i Region Syddanmark besluttet at ombygge sygehu-

set til akutsygehus for det sydvestjyske område for ”egen regning” – så det bliver et 
akutsygehus fuldt på højde med regionens øvrige akutsygehuse. Det arbejde har aller-
ede stået på i en del år, og det er en sand tilfredsstillelse at følge med i, at der virkelig 
sker noget: I skrivende stund kan jeg se frem til at indvie den helt nye fælles akutmodta-
gelse på sygehuset sammen med sundhedsminister Sophie Løhde. Samtidig er firmaet, 
der skal bygge den nye sengebygning, som i øvrigt udelukkende har enestuer, blevet 
udvalgt, og regionsrådet har på sit seneste møde i april besluttet at fremskynde planerne, 
så bygningen kan stå færdig i starten af 2019. Det, der for få år siden virkede meget 
langt væk, begynder nu at tage form. 

Samtidig med at vi bygger i Esbjerg, bygger vi også for pengene fra den såkaldte 
kvalitetsfond en række andre steder i regionen. For få dage siden markerede vi første 
spadestik til regionens nye universitetshospital i Odense – et byggeri til over 7 mia. 
kr. Over hele regionen er psykiatrien flyttet ind i eller på vej til at flytte ind i nye eller 
ny renoverede rammer. Men - det er næppe gået nogens næse forbi, at der er pres på 
sundhedsvæsenet, der er udfordringer i horisonten, og der er begrænsede ressourcer til 
rådighed.

Vi bliver nemlig ældre og ældre, og dermed får vi en større andel af patienter med 
følgesygdomme, vi får flere patienter med kroniske sygdomme, og vi får stadig flere 
behandlingsmuligheder.

Og man kan spørge sig selv; hvad skal vi med flotte bygninger, hvis vi ikke har penge 
til behandlingen, der skal foregå inden i dem? Sagen er den, at vores sygehuse over de 
kommende år ikke alene ændrer udseende men også indhold. De nye moderne fysiske 
rammer skal bidrage til at effektivisere og forbedre arbejdet, så vi kan behandle patien-
terne bedre og billigere, end vi gør i dag.
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De nye rammer hjælper til at implementere og understøtte nye og bedre arbejdsgange 
og rutiner – eller bare en bedre opgaveløsning. Som f.eks. når alle akutte patienter på 
vores akutsygehuse kommer ind ad samme dør i de nye akutmodtagelser, så de døg-
net rundt kan blive mødt af et team af specialister, som hurtigst muligt kan få dem på 
benene igen. Eller når patienterne på regionens akutsygehuse bliver indlagt enestuer. 
Forskning viser nemlig, at patienter, der ligger på enestuer kommer sig hurtigere end 
andre og dermed kan blive udskrevet hurtigere.

På vores nye psykiatriske afdelinger arbejder vi med døgnrytmelys installationer, og her 
er udearealer, hvor patienterne kan dyrke motion og gå en tur. Erfaringerne viser, at det 
kan nedbringe brugen af tvang.

Det er kun få ud af mange eksempler på, hvordan vi ved hjælp af byggerierne forsøger 
at have patienten i centrum, så de får den bedste service og mest effektive behandling.

Og selvom byggerierne ikke kommer til at ændre på den grundlæggende præmis, at vi 
også i de kommende år vil være presset økonomisk, så tror vi på, at vores investeringer 
i mursten og beton også bliver en investering i et bedre sundhedsvæsen – til gavn for 
patienterne.

Integrationspolitik er Venstrepolitik
Af Thomas Bjerrum Rosenstand, Hviding-Vester Vedsted vælgerforening

Frivilligheden og civilsamfundet skal på banen for at sikre 
boliger til de nyankomne flygtninge.
Det er helt afgørende at de mange nytilkomne flygtninge bliver 
velintegreret i vores kommune. Esbjerg kommune har en kæmpe 
opgave med at skaffe boliger til de asylanter som har fået flygt-
ningestatus. Men den opgave det er at sikre en vellykket integra-
tion, kan ikke kun udgå fra kommunen og lovgiverne.
Som fremmed i et nyt land har man en naturlig forpligtigelse til 
at blive en del af samfundet. Det er en stor udfordring for alle 
parter og en kæmpe økonomisk opgave for samfundet. Alle er 
enige om at en vigtig del af integrationen, starter med et arbejde. 

Men det er også vigtigt at frivilligheden i kommunen får rum til at virke. Det har altid 
været Venstrepolitik at tage udgangspunkt i foreningliv og uegennyttigt virke.
Hvis flygtninge skal binde an med at søge bolig i landdistrikterne, så må det være det 
lokale foreningsliv som skal vise sit værd, for at give de nytilkomne en god start. Inte-
gration er som en grøft man skal hoppe over. Jo smallere grøften er, des lettere og mere 
oplagt bliver det at tage springet, og blive en del af det lokale og samfundet iøvrigt. 
Den bosætningsproblematik som de mindre bysamfund arbejder med, har bestemt også 
relevans for bosætningen af flygtninge. Det er gennem foreningslivet og det gode na-
boskab at vi skaber rum for alle der vil. Det er Venstrepolitik.
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Esbjerg Kommuneforening arrangerede i april en tur til 
Frøslev og Christiansfelt for medlemmer

Vi havde vores 
egen guide - Carl 
Holst - med på 
turen, som en-
gageret fortalte 
om Frøslevslejren 
og de historiske 
b e g i v e n h e d e r 
knyttet til tiden og 
lejren.

På skift fortalte Carl Holst be-
givenheder fra Frøslevlejren, og 
vi kunne selv opleve lejrens at-
mosfære og fortælling.
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Turen sluttede af i 
Christiansfelt, hvor 
vi besøgte Brødreme-
nighedens Hus og den 
tilhørende kirkegård.
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Kannikegården, Ribe
Af Tage Rosenstand

Ribe Domkirke er igen omgivet af en bygningsmæssig ramme – en ramme, som har 
været manglet i ca. 15 år. I midten af december 2015 blev Kannikegården taget i brug, 
og d. 21.januar blev bygningen officielt indviet. I skrivende stund er pladsen foran byg-
ningen også færdig.

For at kunne nå dertil er der gjort mange bestræbelser af rækken af menighedsråd siden 
slutningen af 1960-erne. Domkirkens arkitekter er kommet med forskellige forslag til 
bygninger i tilknytning til Domkirken, men uden at de har kunnet blive godkendt af de 
kirkelige myndigheder. Der har også været købt naboejendomme, hvor det blev forsøgt 
at få lokalebehovene dækket. I 1995 købte menighedsrådet så Torvet 13 – den dengang 
ca. 1200 etagemeter store bygning med henblik på nedrivning for at kunne opføre en ny 
bygning, som skulle rumme de lokalebehov, kirken havde. Det var planen, at der skulle 
søges fondsmidler til dette byggeri, men det var ikke muligt. Ejendommen var udlejet til 
6 private- og 2 erhvervslejemål, og det blev så besluttet at afdrage gælden med de ind-
komne lejeindtægter.    2. juledags morgen 2000 brændte Torvet 13 – måske en forvildet 
nytårsraket – brændte i mange timer og blev så skadet, at den blev dømt til nedrivning.
I de følgende to år arbejdede en nedsat styregruppe med et byggeprogram for Dom-
kirkepladsen og en kommende bygning. I 2002 blev programmet godkendt som grund-
lag for det kommende arbejde af Ribe byråd og menighedsrådet.

De arkæologiske forhold var 
et meget vigtigt område at 
få styr på. Det var klart, at 
der med grundens placering 
ville være en høj grad af sik-
kerhed for, at der ville dukke 
væsentlige fund op af de tykke 
kulturlag, som Domkirken 
er omgivet af. Udgiften til 
arkæologiske udgravninger 
er pålagt bygherren, så det 
var en udgift, menighedsrådet 
skulle tage højde for. Beløbet voksede over årene fra ca. 3 mio. kr. til de anvendte ca. 14 
mio. kr. - heraf har kirkeskatten bidraget med de 3 mio. kr. De øvrige midler er kommet 
fra Realdania, Velux Fonden og Kulturarvstyrelsen.       
I 2005 havde menighedsrådet et projekt på tegnebrættet. Samme år var Hans Edvard 
Nørregård- Nielsen blevet æresborger i Ribe, han kvitterede med en tale, hvori han kri-
tiserede det projekt, som var godkendt i menighedsrådet. Han mente, det ville være en 
smal sag at få fonde til at spytte i kassen og få et ordentligt projekt.
Hans Edvard N.-N. førte menighedsrådet sammen med Realia, og efter en del forhan-
dlinger, hvor også Esbjerg Kommune blev inddraget, enedes man om at lade Realia 
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købe grunden og den gl. kirketjenerbolig og opføre en bygning, som menighedsrådet og 
Esbjerg Kommunes Turistorganisation skulle leje sig ind i. 
En prøveudgravning i 2008/09 frembragte de formodentligt ældste kristne grave i Dan-
mark og bygningsrester fra et tidligere kannikekloster brændt i 1176. Disse fund, som 
blev forøget betydeligt ved den senere udgravning i 2011/12, blev Realia´s begrundelse 
for at trække sig fra projektet, idet det ikke var foreneligt med fondens formål at skulle 
finansiere museumsbyggeri.

Menighedsrådet besluttede så at gå selv – ansatte en bygherrerådgiver, som forberedte 
projektet frem til en arkitektkonkurrence, der gennemførtes i 2012. Fem arkitektfirmaer 
deltog i kapløbet, som blev vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, København.                                      
L&T arbejdede frem til 2014 med en yderligere tilpasning af økonomi og indretning 
sammen med menighedsrådet. Parallelt dermed gennemførte Esbjerg K. en lokalplan-
shøring- og vedtagelse, som skulle gøre det muligt at indpasse den valgte bygning i 
Rådhuskarreen.                 
I Projektøkonomien manglede midler til ruinbeskyttelsen og de omgivende arealer mod 
syd, øst og vest. Her trådte Realdania til og sikrede en kvalitativ komplettering af byg-
ningens omgivelser med en flot donation.

Kannikegården er overvejende opført i beton, stål, glas og tegl. Teglet som præger byg-
ningen, er i et specielt format (34x70 cm) og fremstillet hos PetersenTegl ved Nybøl 
Nor. Teglstenene, som er fremstillet i hånden af engelsk ler og hårdt brændt, er alle 
forskellige, så de varierer lidt i mål, form og farve. Mod syd ligger der bag en 1,5 m høj 
teglstensmur en have, der via terrasser giver besøgende mulighed for at komme ned og 
kigge ind på ruinen.
Bygningen rummer en stor del af den kirkelige administration i Ribe, dvs. kordegnek-
ontor, kirkegårdsforvaltning, provstiadministrationen samt kontorer for organister og 
præster fra Ribes to sogne. Bygningen har en stor sal, som fungerer som konfirmandlo-
kale, møde- og filmsal og til små koncerter. Ruinen er, som hele stueetagen indrammet 
i glas, hvor igennem man kan se de fremgravede bygningsrester.
Byggeriet, som kommer til at koste omkring 33 mio. kr. er finansieret ved en erstat-
ningssum fra den brændte ejendom, renter af samme sum samt et lån i stiftsmidlerne. 
Dertil kommer donationen fra Realdania. Ved den efterfølgende licitation i sommeren 
2014 vandt firmaet Jorton hovedentreprisen- de har så med en række underentreprenør-
er gennemført byggeriet på næsten aftalt tid.
De mange år fra 1960-erne og til nu kan forekomme som en lang tid – det er det også. 
Det skal dog siges, at det ikke er det nemmeste sted i landet at skulle bygge. Domkirken 
som nabo og den øvrige meget velbevarede bymidte stiller store krav til udformning 
og kvalitet. Bygningen skal også helst kunne ”holde” i tid. Med Lene Tranberg og Erik 
Frandsens projekt tror jeg, den holder. Økonomien har ej heller været en uvæsentlig 
forsinkende faktor. 

Alt i alt mener jeg, det er blevet et resultat, som det har været værd at vente på.
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Vejen til succes ved det kommende kommunalvalg 2017
Af Karsten Degnbol, byrådsmedlem

Først og fremmest skal vi som personer og parti være trovær-
dige. Vælgerne skal kunne stole på de enkelte kandidater – vi 
har absolut ikke brug for flere Carl Holts sager.

Vores kandidatliste skal meget gerne bestå af kandidater fra 
hele Esbjerg kommune, helst også en del yngre kandidater og 
flere kvinder. Men MEGET VIGTIGT at alle uanset geografi, 
køn og alder arbejder for HELE ESBJERG KOMMUNE.

Samtlige kandidater skal brænde for opgaven, være flittige 
og lokalt engagerede. Et valg vindes IKKE tre måneder før et 
valg men mellem de to valg.

•

•

•

Vores nuværende meget dygtige, visionære og erfarne borgmester, Johnny Søtrup 
genopstiller. Ikke kun til stor gavn for Esbjerg kommune, men i høj grad også i 
forhold til hele den vestjyske region.

I forhold til vores valgprogram er det VIGTIGT, at vi tænker visionært: Udfordrer 
planloven både i forhold til erhvers- og privatbyggeri, giver landbruget de bedste 
muligheder inden for gældende lovgivning – vigtigt med en god dialog så tidligt 
som muligt i forløbet. Udvikle børnecenter- modeller til andre skoleområder i kom-
munen. Flere ungsdomsboliger til studerende i kommunen og fortsætte med at ud-
vikle Esbjerg som en storby med storbysfaciliteter.

Ovenstående liste er ikke skrevet i en prioriteret rækkefølge.

Et succesvalg er ikke nødvendigvis15 mandater som ved det sidste fantastiske gode 
valg.  Der vil være flere borgerlige partier på stemmesedlen bl.a. DF og Liberal Al-
liance. Et realistisk supervalg vil være 13 – 14 Venstre medlemmer af et kommende 
byråd sammen med andre borgelige medlemmer. Og naturligvis vigtigt at vi bevarer 
borgmesterposten med Johnny Søtrup sikkert i borgmesterstolen.

•

•
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Under temaet  “Det Binder Os Sammen” 
afholder Esbjerg Venstreforening picnic 
og årets Grundlovsmøde under bøgen 

i Herups Have ved Hotel britannia

   Politisk taler: Ulla tørnæs, 
  Uddannelses- og Forskningsminister (V)
 Erhvervstaler: Flemming Enevoldsen, 
bestyrelsesformand, Esbjerg Havn

Grundloven binder os sammen, 
et politisk parti binder os sammen, 
Esbjerg Havn binder byen sammen 
med nordsøen 
– det, der er limen i vores samfund, 
skal vi værne om at hold fast i. 
Uden dette ville vores samfund 
falde fra hinanden!

Vel mødt i Herups Have!

GrunDSlOvSmøDE
Søndag den 5. juni, kl. 14.30



2�

Udfordringer og muligheder i Esbjerg kommune
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund er det maj 2016 og dermed er der halvandet år 
til næste byrådsvalg. 
Det kan synes lang tid, men allerede skal lokalforeningerne i 
gang med at finde kandidater til valget. Der er jo under et halvt 
år til opstillingsmødet.
Så er det jo også nu at vi siddende byrådsmedlemmer skal tage 
stilling til om man ønsker at opstille igen.  Personligt vil jeg for 
nuværende gerne stille op til en periode igen. Det har indtil nu 
været spændende og lærerigt at være en del af byrådet. Der har 
været rigtig mange store udfordringer og opgaver, som vi skulle 
have løst, og jeg synes at vi er godt på vej.

Esbjerg Kommune er inde i en god udvikling, hvor der i de seneste år har været en pæn 
stor stigning i antallet af arbejdspladser. Det kniber dog lidt med tilflytningen til kom-
munen. Vores vision om at være 120.000 borgere i 2020, bliver nok svær at nå. Men 
det går dog den rigtige vej, modsat andre visse andre kommuner, som oplever fald i 
befolkningstallet. En ting, som glæder mig rigtig meget er at nogle landsbyer faktisk 
formår at tiltrække flere nye indbyggere. 

Vi fik sidste år også vedtaget et budget, hvor der blev udmøntet rigtig mange og rigtig 
store besparelser. Det er mit håb at vi nu har fået skabt balance mellem vores indtægter 
og udgifter. Jeg vil nødig være med til at skulle foretage så store besparelser en gang 
til.

Jeg tror at en af de allerstørste udfordringer de kommende år er modtagelsen af flygt-
ninge. Det er et emne, som fylder rigtig meget i medierne lige nu. Vi vil i de kommende 
år blive kraftig udfordret, både med at finde boliger og få flygtningene integreret. Det 
vil kræve mange resurser at få disse udfordringer løst.
I skrivende stund arbejder forvaltningen på højtryk for at finde egnede boliger. Men er 
ved at gennemgå kommunens egne tomme bygninger, for at undersøge om der er nogle 
evt. kunne ombygges til boliger.

Både borgere og politikere meget splittede i hele flygtninge problematikken, og debat-
ten er desværre ikke altid lige sober. 
Der er efter min mening ingen tvivl om at vi skal hjælpe dem, som virkelig er flygt-
ninge. Det er vi som et ”rigt” land forpligtet til. Men omvendt bør vi også forvente en 
vis ydmyghed hos dem vi hjælper. Det gør vi jo også blandt hovedparten, men der er jo 
nogle få som ødelægger det for de mange.
Mit håb er at vi med fælles hjælp kan få integreret de flygtninge vi modtager, det er i 
alles interesse. 

Det var lige lidt tanker herfra. I ønskes alle en god sommer.
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Hadprædikanter skal begrænses i Danmark
Af Carl Holst, folketingsmedlem. medlem af energiudvalget og Kirkeordfører

Med TV2’s dokumentar ”Moskeerne bag sløret” startede en 
debat om imamernes rolle som moralforkyndere i muslimske 
miljøer i Danmark. En debat, der med rette skabte stor forar-
gelse over kontroversielle udmeldinger om blandt andet stening 
og flerkoneri, som senere har ført til forslag om reduktioner af 
imamernes ytringsfrihed.  

Når debatten langt om længe er kommet i gang, er det takket 
være offentlighed. Eller sagt på en anden måde: ytringsfrihed. Vi 
kan jo først forstå, hvad de ekstreme kræfter vil, når vi tydeligt 
kan høre, hvad de siger. Derfor må ytringsfriheden ikke blive 

ofret i kampen mod ekstremistiske imamer. Det ville være paradoksalt. I stedet skal vi 
netop række imamerne en mikrofon og afsløre dem. Efter min bedste overbevisning 
vinder vi nemlig ikke noget som samfund ved at begrænse ytringsfriheden. Vi bør deri-
mod kigge på de privilegier, som man kan fratage ekstreme prædikanter, såfremt visse 
krav ikke opfyldes. 

Et forslag fra min hånd er derfor, at man som vielsesmyndighed i Danmark skal leve op 
til særlige krav om at oplyse de viede om de rettigheder, der følger med ægteskabet i det 
danske samfund. På den måde vil staten blive i stand til at fratage imamer vielsesretten 
i tilfælde af, at de ved vielser ikke understreger, at mand og kvinde står lige for loven, 
samfundet og hinanden i Danmark. Vi skal kunne afvise ansøgninger om ophold i Dan-
mark fra imamer, der er kendte støtter af terrorbevægelser, og sidst men ikke mindst 
skal vi have styr på pengestrømmene til religiøse samfund. Alt skal lægges frem. Øko-
nomiske begunstigelser, finansieringskilder med mere. 

Med disse tre punkter kan vi forsvare ytrings- og religionsfriheden, samtidigt med at vi 
undgår at blive til grin for egne skattekroner. Vi sætter med andre ord hårdt ind over for 
disse ekstreme holdninger, der ikke hører hjemme i det danske samfund. 
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Af Jørgen Prenslev, Ribe

Der er enkelte medlemmer, som på det seneste har forladt Ven-
stre til fordel for Liberal Alliance og en enkelt til De Radikale.
Det vil altid ske.
At de pågældende så forsøger at smække med døren  og siger: 
“Det er ikke det Venstre, jeg meldte mig ind i”, giver jeg ikke 
meget for.
De har efter min mening selv svigtet. De har i et demokratisk 
parti som Venstre altid haft mulighed for at komme med deres 
synspunkter og dermed påvirke partiet.
I stedet vælger flere det topstyrede Liberale Alliance. Partiet sty-
res som en virksomhed med en direktør i spidsen. Er det den 

demokratiform vi Venstre-folk ønsker? Næppe.
Eller hvad med DF, som ikke tolerer andre synspunkter end dem, Thulesen-Dahl har. 
Lad de medlemmer smutte til de topstyrede og udemokratiske partier.
Mit Venstre kan jeg altid påvirke med gode argumenter og det har jeg kunnet  i alle de 
over 40 år, jeg har været med.
Jeg husker alt for godt de reaktionære såkaldte Venstre- folk, som i sin tid gik til Frem-
skridtspartiet. De søgte angiveligt de enkle løsninger, som Glistrup kunne give. De, 
som i dag vælger DF eller LA, søger formentlig på samme måde de nemme og enkle 
løsninger.
Jo, det er lettere at stå på sidelinjen og råbe om snuptagsløsninger end at tage et tungt 
regeringsansvar. 
Men jeg kunne da godt tænke mig, at vi fik endnu mere principielle diskussioner om 
liberale værdier.  Jeg husker gode stunder i VU og Venstre, når en Bertel Haarder, en 
Henning Christoffersen, en Britta Schall Holberg kom forbi og diskuterede liberale 
værdier. 
Og i nutiden kunne vi fint benytte os af Søren Pinds gode analysesans. 
Et liberalt Venstre er, hvor vi fortsat passer på hinanden modsat et Liberal Alliance hvor 
alle er deres egen lykkes smed eller i DF,  hvor meninger kommer fra toppen og enhver 
vaklen i geledderne straffes. Og fri mig også for en socialdemokratisk omklamring fra 
vugge til grav. 

Nogle svigter
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Gode rammevilkår bliver et vigtigt tema
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

Snart står sommeren for døren, og vi er allerede langt inden i 
det tredje år i den nuværende valgperiode. Om godt et års tid – i 
efteråret 2017 – skal vi igen have kommunalvalg i Danmark, og 
der får vi brug for alle kræfter for at sikre, at vi fortsat kan have 
en stor Venstre-gruppe i byrådet.
 
Der er jo sket meget siden sidste valg. Vi har fået en Venstre-
regering som er godt i gang med at føre de mange valgløfter 
ud i livet – så godt som det nu er muligt med den udfordrende 
sammensætning folketinget fik. Selvom der rent faktisk leveres 
rigtig mange politiske resultater, er meningsmålingerne og fol-

kestemningen lidt i mod os lige nu. Det kan den jo også fortsat være når vi når til kom-
munalvalget næste år. Det kan jo være med til at gøre en stor opgave endnu større – men 
det må jo bare være en endnu større motivation til at sikre Venstre et godt valg.
 
Vi har i denne valgperiode haft en stor opgave med at få skabt balance mellem udgifter 
og indtægter i Esbjerg Kommune. Det er nu gennemført ved den seneste budgetaftale 
med S, SF og K. Vi har samtidig gennemført mange af de ting vi gik til valg på.
 
Men – vi kan jo ikke leve på minderne alene, så vi skal jo snart til at tænke på fremtiden, 
og på hvad Venstre vil gå til valg på næste gang. Jeg håber, at det vil blive noget af det 
man vil tage sig tid til at drøfte i vælgerforeningerne i de kommende måneder, så vi kan 
få samlet alle gode input.
En af de ting jeg selv mener, er rigtig vigtig er, at vi fortsat er en erhvervsvenlig kom-
mune med gode vilkår for iværksætteri og for erhvervslivet. Med de udfordringer vi har 
oplevet i oliebranchen i det sidste års tid, er det blevet ret tydeligt for enhver, at det er 
vigtigt at have en mangfoldighed at arbejdspladser i forskellige brancher. Det skal vi 
understøtte. 
 
Et andet fokusområde kunne være at sikre mere fleksible pasningstilbud til børnefami-
lierne. Vi havde det også med som et emne ved det seneste kommunalvalg – og vi har 
også iværksat små tiltag – men det er ikke nok endnu. Der er rigtig gode private institu-
tioner i kommunen, som kan tilbyde noget andet og mere end de kommunale tilbud. Det 
er jo dejligt med gode pasningstilbud i privat regi – men vi kan også lære af de private 
og overføre nogle af de ting de tilbyder, til det kommunale område.
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Af Laurids Schack, formand Bramming Venstre

Torsdag den 14. april faldt ministerens vej forbi Bramming, Og de fremmødte tilhørere 
fik en rigtig dejlig aften.
Venstre med Lars Løkke i spidsen har vist sig som en rigtig duelig regering, der får 
tingene til at ske, med skiftende flertal.
Flygtningesituationen er alvorlig. Den har vi ikke styr på. Og hvad værre er, der er ikke 
styr på flygtninge i hele Europa. Er der tale om Ægte flygtninge, erller er det migranter, 
Syrer som ønsker et fundament for et bedre liv.
I England er der folkeafstemning 23. juni, og hvis det bliver et nej, vil det påvirke dansk 
økonomi i uheldig retning. I danmark er der stærke kræfter der arbejder for at også vi 
skal have en folkeafstemning om vort medlemskab. Ved et nej vil det give vind i deres 
sejl!
Danske virksomheder kan ikke skaffe den nødvendige arbejdskraft til at besætte de 
ledige stillinger på trods af at der er mange ledige. Der skal være en gevinst ved at gå 
på arbejde. Det må ikke kunne betale sig at være på dagpenge, for slet ikke at tale om 
socialhjælp.
Man skal være parat til at tage et hvilket som helst arbejde. Dette også selv om man går 
ned i løn, eller at man ikke lige har den rette uddannelse. Og så må man indstille sig på 
at man skal rejse efter arbejdet.
Vi skal uddanne vores unge mennesker således at de har udsigt til beskæftigelse efter 
endt uddannelse.  Her skal vi allerede i folkeskolen give eleverne et indtryk af hvad det 
vil sige at gå på arbejde. Her må man så også fra virksomhedernes side være pårat til at 
påtage sig sin del af uddannelsen, nemlig stille relevante praktikpladser til rådighed.

En aften i Kosmorama med beskæftigelsesminister 
Jørgen Neergaard Larsen
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Kan vi gøre det lidt bedre for de internationale tilflyttere?
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Vi er Danmarks EnergiMetropol, og på grund af de mange off-
shorejobs bryster vi os af at være en international kommune. Der 
arbejdes intenst med at finde jobs til tilflytternes ægtefæller og 
mange andre gode ting for at få tilflytterne til at føle sig vel-
komne. For nogen tid siden deltog jeg i et møde i Esbjerg Kom-
munes Kulturforum. 

Der var inviteret 3 kvinder, som alle var internationale tilflyt-
tere til Esbjerg. De var glade for at bo i Esbjerg, men de havde 
også en række kritikpunkter, som jeg mener at vi bør tage alvor-
ligt. De fremførte bl.a. at esbjergenserne er reserverede og svære 

at komme ind på livet af. Det kan være svært at gøre noget ved politisk, men det er 
selvsagt problematisk, at internationale tilflyttere har svært ved at integrere sig, selvom 
de gerne vil. Der kan være en sprogbarriere at krydse for os danskere, hvis ikke man 
synes at ens engelske sprog er det bedste, men jeg er sikker på, at de fleste kan gøre sig 
forståelige på engelsk. 

I forhold til kommunens markedsføring og kommunikation noterede jeg mig, at det er 
svært at finde ud af hvad der foregår, hvis ikke man kan sproget. Holdningen blandt de 
tre var, at man primært får information omkring hvad der rører sig ved at høre det fra 
andre, da vi er for dårlige til at udgive informationer omkring arrangementer mv. på an-
det end dansk. Her mener jeg, at vi kan forbedre kommunikationen, således at vi bliver 
bedre til at skilte med de mange gode ting, der foregår i vores kommune. Mere generelt 
tror jeg, at vi skal blive endnu bedre til at fortælle hvad der sker, og hvorfor det er godt 
at bo i Esbjerg kommune. 

På den måde bliver vi ambassadører for vores kommune, og det må være den bed-
ste reklame, når vi skal tiltrække nye tilflyttere, uanset om man er international eller 
dansk.
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen �, 6��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

6��0 bramming

Eller mailes til:

keot@mail.dk


