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KornbloMstEn

Politisk talere: 
Ulla tørnæs, Minister for Udviklingssamarbejde
Jacob lose, byrådsmedlem
Jesper Frost rasmussen, borgmesterkandidat

Grundslovsmøde
Mandag den 5. juni kl. 14.30

Med fokus på koMMunal- 
og regionsrådsvalget

vi ses under bøgen i Herups Have

ved Hotel britannia
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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

Esbjerg: Henning Lyager, Januarvej 13., 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 41999012 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@arjshop.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: 
Jesper Juul Larsen, Nørlundvej 35, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40185619 Mail: jjl@svjfisk.dk

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 Degnbol, 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: ton@esbjergkommune.dk

Jens Vind Petersen, Novrupvej 28 1., 6705 Esbjerg Ø 
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

Minister for udviklingssamarbejde: 
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 61625504 Mail: ulla.tornaes@ft.dk / vullt@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

Henrik Olesen, Spandet, Tlf. 20286044, Mail: hr-olesen@mail.dk  
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 2. september 2017- sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Kommunal- og Regionsvalg 21. november 2017

Venstre har fået et stærkt hold til valget og nu skal vi alle sørge for  at arbejde for at få 
stemmerne samlet omkring Venstre.

Hvis du har lyst til at være med på holdet er der stadig mulighed, så skynd dig at melde 
dig til mig.   

Kandidaterne er heldigvis rundt i Esbjerg Kommune, så der vil være mulighed for at 
stemme personligt på den kandidat, som bor tæt på til at varetage lokalområdet. 

Venstre i Esbjerg Kommune gør alt for at sikre flertal i det kommende byråd og har 
derfor indgået valgforbund med andre partier.

Jeg vil opfordre alle til at tage en snak og en kop kaffe med naboen for at få flere til at 
blive medlem af vort parti. 

       
Nyd sommeren, som vi alle har ventet på 

Med venlig hilsen

Ketty Christoffersen
Kommuneforeningsformand
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En god håndværker med hjertet på rette sted
Af Henrik Tørnæs, byrådskandidat

Mit navn er Henrik Dan Tørnæs og jeg står som nummer 15 på 
Venstres liste til byrådsvalget i november.

Jeg er 49 år gammel, fraskilt og far til to børn på henholdsvis 7 
og 11 år, som jeg har i en syv syv ordning. Jeg bor sammen med 
mine børn i Tarp, hvor de også går i skole.

Jeg er født og opvokset her i Esbjerg, flyttede som tyve årig fra 
byen og til København, hvor jeg først tog en faglig uddannelse 
som elektriker og sidenhen læste videre til ingeniør. Flyttede i 
2008 tilbage hertil Esbjerg, grundet arbejde. I dag arbejder jeg 

som ingeniør indenfor offshore sektoren hos DNV GL, bedre kendt som ”Det Norske 
Veritas”

På opstillingsmødet i marts lovede jeg, at I vælgere ved at stemme på mig, vil få ”En 
god håndværker med hjertet på rette sted”.

Der er ingen tvivl om, at Esbjerg med den nye Nordsø aftale, står overfor en kæmpe 
opgave. Ser vi bare få år tilbage, hvor olie prisen var høj, havde mange af offshore 
virksomhederne svært ved at få den kvalificerede arbejdskraft til de oftest komplekse 
opgaver, der er. Det til trods for, at der dengang var lav konjektur udenfor offshore 
industrien.

Mit ”håndværk” skal være, at gøre det muligt for Esbjerg by først at tiltrække den 
kvalificerede arbejdskraft til byen og sidenhen selv uddanne den her i byen, således at 
Esbjerg igen bliver en by, hvor ”Rask må det gå” igen kommer til sin ret.
”Med hjertet på rette sted” Jeg tro på, at ved Esbjerg har et godt og solidt erhvervsliv, så 
kan byen fortsætte den gode udvikling. Vi ser det eksempelvis omkring Torvet, hvor der 
bygges videre på cafe miljøet, dette er jo til gavn for alle i byen. Esbjerg har en god lang 
tradition for også at være en by, der er med fremme når det gælder sport og kultur. Her 
er det efter min mening af stor betydning, at erhvervslivet i byen er velfungerende.

Gode forhold for erhvervslivet og endnu bedre uddannelses muligheder i Esbjerg, er de 
to vigtigste ting jeg vil kæmpe for i byrådet.

Med ønske om et godt kommunal- og regionsrådsvalg for Venstre.
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Et stærkt hold er klar til kommunalvalget
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Så har vi fået sammensat et stærkt hold af kandidater til det kom-
mende kommunalvalg, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen 
med hele holdet, så vi ved fælles hjælp kan sikre, at vi fortsat har 
en Venstre-ledet kommune efter valget til november.

Og jeg mener helt klart, at vi har det stærkeste kandidathold af 
alle partier. Vi har en god blanding af nye og erfarne kandidater, 
samt en god geografisk spredning og nogle forskellige interes-
seområder blandt holdet. Hvis vi formår at udnytte hinandens 
styrker, vil vi have et rigtig godt udgangspunkt.

Men – der venter også en stor opgave, da vi jo ikke har Johnny Søtrup som stem-
mesluger på listen denne gang. Han fik næsten halvdelen af Venstres stemmer ved det 
seneste kommunalvalg, så det bliver en stor opgave at holde de stemmer ”hjemme”. Og 
her er det ikke kun kandidaterne, der kan og skal bidrage. 

Her bliver det afgørende at alle Venstres medlemmer gør en indsats for at få så mange 
stemmer på Venstre som muligt. Hvis I alle taler med naboer, familie, venner, kolleger 
osv. og opfordrer til at alle får stemt til kommunalvalget, og også italesætter, at det er 
altafgørende for den fortsatte udvikling i Esbjerg Kommune, at vi fortsat har Venstre for 
bordenden. Det vil være en stor hjælp.

Kandidatholdet er kommet fint fra start. Vi har allerede haft det første fællesarrange-
ment, hvor vi fik et godt oplæg fra Venstres Landsorganisation, samt fik tid til at få 
snakket sammen for at lære hinanden bedre at kende.

Som flere måske har set, er vi også gået i gang med en tidlig valgkampagne. I første om-
gang udnytter vi at Johnny er Danmarks bedst kendte borgmester i egen kommune. Vi 
har derfor indrykket små annoncer og har reklameskilte på bybusserne i Esbjerg, hvor 
der står ”Søtrup anbefaler Frost”. Den kampagne vil fortsætte resten af foråret, og efter 
sommerferien vil vi så være klar med nye tiltag. For vi er nødt til at være tidligt ude og 
holde kadencen helt til den 21. november 2017.
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Ny kandidat til Regionsrådet i Syddanmark
Af Vita Zenner, regionsrådskandidat

Ressourcerne i Region Syddanmark skal bruges rigtigt, så de 
giver værdi for borgerne og erhvervslivet.
Jeg hedder Vita Zenner og er ny kandidat til Regionsrådet.
Hvorfor stiller jeg op til Regionsrådet? 
Fordi regionerne har deres berettigelse. Region Syddanmark si-
krer en sammenhæng på tværs af kommunerne. Sikrer, at der 
er sygehuse tilgængelige for alle borger. Sikrer, at infrastruk-
turen mellem kommunerne fungerer. Regionen sikrer også et 
bindeled mellem kommunalpolitik og den politik, der bliver ført 
på Christiansborg. Jeg synes, regionspolitik er spændende og 
udfordrende, da Region Syddanmark dækker et stort geografisk 

område, hvor det hele skal hænge sammen. Mine mærkesager er :
Vi skal tænke et menneskes livscyklus i samarbejde med kommunerne. Fra Vugge 
til Grav

Det skal være muligt, 
at bosætte sig, hvor man vil
at uddanne sig og få arbejde
at være rimelig mobil uden bil, offentlig transport skal være et valg
at få hjælp i tilfælde af sygdom eller ulykke

Det skal være attraktivt at blive i sit nærområde
Der skal være tilbud om fritidsaktiviteter. Sport, kultur og foreningsliv
Der skal være sammenhæng i infrastrukturen

Region Syddanmark’s fremtidige udvikling
Vi skal binde regionen sammen for at skabe de bedste vilkår for borger og erh-
vervsliv      
Vi skal tænke ud over grænserne. Vi lærer af andre og finder den bedste vej for 
vores region
Vi skal drage nytte af de tre metropoler Odense, Trekantsområdet og Esbjerg
Vi skal sikre, at det er attraktivt for virksomhederne at investere og udvikle sig i 
Region Syddanmark 

Privat er jeg gift og vi har to teenagere. Vi bor i den nordlige del af Esbjerg kommune 
i mellem Grimstrup og Endrup. Jeg er vokset op i Kolding og har rødder i det sønder-
jyske. Jeg er uddannet maskiningeniør fra Odense Teknikum og er desuden Diplom-
leder fra Vejle Tekniske Akademi. 
 I mere end 20 år har jeg arbejdet som produktionsleder, produktionschef og nu 
som Facility manager (Vedligeholdelseschef) i flere danske og internationale virk-
somheder i Region Syddanmark. Ud over mine kompetencer inden for ledelse, 
har jeg også kompetencer inden for Lean (værktøj til at reducere spild af res-
sourcer). Denne kompetence har jeg tænkt mig at benytte i arbejdet i Regionsrådet.  
Hvis du har spørgsmål eller feedback kan du skrive til mig på mail zenner@zenner.dk

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
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Tiden nærmer sig
Af Annemette Knudsen Andersen, byrådsmedlem

Tirsdag den 21. november skal I igen til stemmeurnerne.
Når man, som jeg, sidder i byrådet og gerne vil genvælges, får 
man tit tanken: ”Hvad skal jeg sige/gøre eller ikke sige/ikke 
gøre??” Hvordan bliver jeg ”vejet og målt”? 
Svaret hver gang er: ”Du skal være dig selv, sige det du mener. 
Lytte og gøre en indsats, hvis og når du har mulighed for det!”
Nogle siger: Sørg for at komme i avisen – andre siger: Lad være 
med at reflektere på ALT i avisen.!!
Puha, det kan være svært:-)
MEN fakta er, at der er kommunalvalg til november og jeg vil 
gerne genvælges – dels fordi jeg rigtig godt kan lide at være med 

på banen, når der sker noget, dels fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel. Det er 
vigtigt, at vi er repræsenteret fra hele kommunen – både kvinder og mænd…

Jeg vil først og fremmest sætte mennesket i centrum. 
Børn og unge er vores vigtigste råstof, så det er vores opgave at skabe de bedste ram-
mer.
Børnefamilier skal føle tryghed og tilbydes gode pasningsmuligheder.
Det at blive ældre, skal ske med værdighed og derfor skal der være høj kvalitet i den 
service, vi yder på ældreområdet.
Vi har nemlig til opgave at sørge for at alle har det godt og får de tilbud, de har brug for 
og især krav på.

Vi har fået et fantastisk flot Vadehavscenter. Derfor er det vigtigt at vores turister kan 
komme sikkert til V. Vedsted. Som cyklist kan det være lidt farligt – derfor vil jeg gerne 
arbejde for, at vi kan få en cykelsti fra Ø. Vedsted til V.Vedsted.
Turismen skal ha’ endnu et løft. Markedsføringen skal være helt i top med gode histo-
rier, så vi får endnu flere til at besøge vores – på hver sin måde – dejlige steder i kom-
munen.
Ribe Svømmehal trænger til en opløftning, det kunne jeg godt tænke mig at være med 
til, så både de lokale, men også turister tager derind, i stedet for at køre til andre kom-
muner for at bade.
Det er lidt af de ting, jeg gerne vil arbejde for, fra 1. januar 2018.

Jeg vil hermed ønske alle en rigtig god sommer.
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Nye tider - bedre løsninger
Af Maria Lagoni Andersen, byrådskandidat

Venstre skal være borgernes garant for, at skattekronerne bruges 
bedst muligt. Det betyder, at vi hele tiden skal undersøge om 
nogle af kommunens opgaver kan løses mere effektivt og mindre 
bureaukratisk. 

I det private erhvervsliv eksisterer der en mekanisme der gør, at 
virksomhederne konstant optimere og effektivisere, da de ellers 
vil miste forretningen. Derfor er det altid virksomhedernes inter-
esse, at optimere produktet og minimere omkostningen. Denne 
mekanisme eksisterer ikke i det offentlige. 

I mange kommuner ses den private sektor som en konkurrent der skal overgås. Dette 
resulterer ofte i dyre offentlige løsninger, hvilket er ineffektivt. Det er vigtigt, at man 
på tværs af den offentlige- og den private-sektor samarbejder, fra alt hvad der gælder 
taxakørsel til planlægning af byggeprojekter. Vi skal være bevidste om, at der er opgav-
er som kommunen ikke kan løse, når vi ønsker at effektivisere og afbureaukratisere. 

Dermed sagt, så kan man som udgangspunkt ikke sige, at vi bare kan erstatte det of-
fentlige fuldstændig med det private. Der eksistere der serviceområder, som er for føl-
somme til at skulle afhænge af et firma, da dette eksempelvis kan gå konkurs. Ofte vil 
det private dog kunne udføre opgaver både billigere og bedre, derfor burde man give 
dem muligheden. Det gavner ikke bare kommunens økonomi, men også kvaliteten af 
velfærdsydelserne. 

Derfor skal byrådet fremover, i høj grad benytte sig af muligheden for at konkurren-
ceudsætte den kommunale opgaveløsning. Esbjerg skal være kendt for, at den service 
som leveres er i top. 
Vi skal opprioritere dialogen mellem erhvervslivet og kommunen, så kommunen kan 
tilpasse den kommunale erhvervsservice og sikre de lokale virksomheder kan byde på 
kommunale opgaver. 
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Sejltur med passagerfærgen M/B Sønderho
Venstre Esbjerg Vest arrangerer CRUISE de HO BUGT

Onsdag den 6. september 2017, kl. 18.30 – ca. 21.30

Traditionen tro tager vi med ”Sønderho” sammen med dig og din familie, hvor der er 
mulighed for at møde nogle af vores lokale politikere.

Vi mødes på kajkanten ved Fanø overfarten Dokvej 5, 6700 Esbjerg.

Når alle er ombord, lægger vi fra land og ud på det forhåbentlig rolige vand med udsyn 
til en smuk solnedgang.

Til dette arrangement er du velkommen til at tage din ægtefælle og børn med, du kan 
også invitere din nabo med.
Medbring jeres madkurv og drikkevarer, så kan vi spise aftensmaden sammen 
ombord.

Vi forventer turen bringer os både ud i bugten og se sæler, samt rundt i Esbjerg havn 
og se hvordan havnen udvikler sig. Turen bringer os også tæt på flere af vores by- og 
regionsrådspolitikere, da alle kandidaterne er inviteret til at deltage i turen.
De glæder sig til at få en dialog med os.

Der er ved dette arrangement kun plads til 80 deltagere, hvorfor vi følger først til mølle 
princippet.

Tilmelding til Lena Schou Jørgensen på mail lena.s.j@bbsyd.dk eller tlf. 29 29 91 15 
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Religion – en del af den menneskelige faktor på et sygehus
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

I dagligdagen fylder religion ikke specielt meget for en gennem-
snitlig, dansk familie. Men vores kultur og den kristne kulturarv 
fylder ikke desto mindre stadigvæk. Og møder man modgang 
og sygdom – er meningen med det hele svær at forstå, og sorg 
og bekymring tæt på – vil mange af os fortsat vil vende os mod 
troens støtte og trøst. 

Og netop derfor bør religion fortsat have lov til at være synlig 
i sundhedssektoren. Et sygehus skal kunne rumme mere end de 
rent kliniske funktioner. Der skal være plads til glæde ved fød-
sler, bekymring og uvished ved sygdom, sorg ved dødsfald eller 

blot ro til refleksion. Det skal vi sørge for, at der er mulighed for.

De syddanske sygehuse har religiøse rum, der kan benyttes af alle trosretninger. Langt 
størstedelen af de, der benytter rummene, har formentlig et kristent tilhørsforhold, men 
i stedet for at udstyre rummene fast med kristne symboler og så – næsten helt uværdigt 
– dække dem til ved behov, har vi besluttet, at de kristne symboler kan køres ud ved 
behov. Så kan rummene også fremstå helt neutralt, hvis der er brug for det. På det nye 
universitetshospital i Odense har stifterne i regionen doneret et kirkerum – det er et fint 
og godt supplement til det religiøse rum. Stifternes donation er, som jeg ser det, en gave, 
der vil understøtte hospitalets medmenneskelige dimension. 

I regionsrådet har vi lige diskuteret, om sundhedspersonalet skal fremstå religiøst neu-
tralt. Det mener jeg ikke, de skal. Når man er syg, har man brug for omsorg og ven-
lighed, ikke neutralitet og sterilitet. Hvis vi i forsøget på at gøre alting ”neutralt” forby-
der medarbejderne at bære tørklæde eller dagmarkors, bliver det næste så, at ikke alene 
medarbejderne skal være neutrale, men også omgivelserne? Det ønsker jeg ikke. Der 
skal være plads til religion og til vores kultur og kulturarv i omgivelserne – f.eks. til 
Luciaoptoget, julepynten og julemaden. Hvis sygehuset skal være et sted, der rummer 
alle livets faser, skal det også være et sted, hvor man i svære tider kan søge trøst i sin 
religion og tro!
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Det er atter tid til at fejre Grundloven i Esbjerg. temaet i år er “Energimetropolen 
giver den Gas”, og mødet afholdes naturligvis under bøgen i Herups Have ved 
Hotel britannia.

Vi har i år fokus på Kommunal- og regionsrådsvalget – derfor har vi inviteret nogle 
af feltet’s stærkeste kandidater til både Kommune og region, samt en af de mest 
markante støtter til kandidaterne i Esbjerg.

Politisk taler: Ulla tørnæs,  
Minister for Udviklingssamarbejde (V)
Politisk taler: Jacob lose,  
byrådsmedlem (V)
Politisk taler: Jesper Frost  
rasmussen,  
borgmesterkandidat (V)

Mød også de lokalt opstillede kandidater 
fra Esbjerg Venstreforening, mød hinanden 
og lad os holde en Grundlovsfest! 
Måske der også bliver lidt underholdning.

Vi serverer gratis popcorn til store og små 
– øl og vand købes i Hotel britannia’s bar!

Vel mødt i Herups Have!

Grundslovsmøde
Mandag den 5. juni, kl. 14.30
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Venstre viser vejen for vækst i Esbjerg
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Esbjerg har med Johnny Søtrup i spidsen været gennem en riv-
ende Udvikling de seneste mere end 20 år. Vi har udviklet os til 
Danmarks energimetropol.
Vi har udviklet et stærkt uddannelsesmiljø, og vi har udviklet 
et stærkt kulturelt miljø. Esbjerg har udviklet sig til en by med 
masser af muligheder.

Jeg husker tydeligt, da jeg som ung fik min studenterhue på Es-
bjerg Statsskole. Dengang kunne man, hvis man ønskede at vi-
dereuddanne sig i Esbjerg, stort set kun gå på seminariet. Så for 
rigtig mange unge, var der ikke andre muligheder end at flytte 

fra Esbjerg. Og når først studiet trækker unge mennesker fra byen, kan det være svært at 
trække dem tilbage igen. Derfor er det fantastisk, at Esbjerg med Venstre i spidsen har 
formået at tiltrække en række videregående uddannelser til byen. Men vi er ikke i mål. 
Vi skal have endnu flere uddannelser, og de skal matcher vores virksomheders behov. 

Men gode uddannelser gør det ikke alene. De esbjergensere, som har mistet fodfæstet 
på arbejdsmarkedet, skal ind på arbejdsmarkedet igen. I april besøgte Jesper og jeg 
jobcenteret, Semco og Det Faglige Hus sammen med beskæftigelsesminister, Troels 
Lund Poulsen. Her så vi problemstillingen om mangel på kvalificeret arbejdskraft fra tre 
vinkler. Vores rundtur viste, at dem, der har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet, skal 
have et kærligt skub og masser af støtte, så skal de nok finde vejen ind igen.

Endelig skal vi tiltrække nye borgere. Vækst og arbejdspladser er et vigtigt fundament. 
Men det gør det ikke alene. Vi skal være en kommune, som sætter borgeren i centrum. 
Vi er allerede landets bedste kommune til at anvende ny teknologi inden for sundhed og 
omsorg. Med vores rige forenings- og kulturliv har vi muligheder for alle borgere i alle 
aldre. Og vi har fantastiske tilbud til børnefamilierne. Det må vi ikke sætte over styr.

Mennesket før systemet, har altid ligget i Venstres DNA, og det vil fortsat ligge i kom-
munens DNA, hvis vi sammen bevarer Venstre i spidsen for Esbjerg.

Esbjerg summer af energi og virkelyst. Vi bøjer os ikke, når det bliver svært. Vi bliver 
tværtimod ved. Byen har et stærk udgangspunkt, men vi havde ikke udviklet os til Dan-
marks energimetropol uden stærkt kommunalt lederskab. For det skal Johnny have stort 
tak. Jeg står klar med kampagnejakken til at hjælpe Jesper og vores stærke felt af kan-
didater med at genvinde magten, så Venstre også de næste 4 år kan vise vejen for vækst 
i Esbjerg.
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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 - �720 Fanø

tlf. 7� �� �� �� - 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� �0 ��

www.refsgaardrullegraes.dk
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Ministerbesøg for at sætte fokus på vækstmuligheder
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

I løbet af den første del af 2017 har vi allerede haft utallige min-
isterbesøg i Esbjerg Kommune takket være Ulla Tørnæs og Carl 
Holst, som begge er flittige til at komme rundt i valgkredsene og 
trække nogle af regeringens relevante ministre til kommunen.

I starten af april havde vi besøg af Troels Lund Poulsen, som 
var på besøg i både Esbjerg, Bramming og Ribe. Det var meget 
givtigt at drøfte nogle af de udfordringer vi møder med min-
isteren, og vise ham nogle af de gode resultater vi har leveret. 
Besøget startede hos Jobcenter Esbjerg, gik videre til Semco 
Maritime, Det Faglige Hus, hvorefter det forsatte hos Polytech i 

Bramming og sluttede hos Dansk Træemballage i Ribe.

Nordsøaftalen er med til at sikre, at der fortsat vil være rigtig mange arbejdspladser i 
olie- og gasindustrien i de kommende år, og den aftale var netop indgået da beskæfti-
gelsesministeren var på besøg. Derfor var det også omdrejningspunktet for formidda-
gens drøftelser.
Vi har et stærkt erhvervsliv i Esbjerg Kommune, 
men der er flere steder udfordringer med at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft. Det mærker de især os 
Polytech i Bramming, hvor de er nødsaget til at 
arbejde på at oprette en filial i udlandet for ikke 
at bremse virksomhedens vækst. Og når vi nu 
har kvalificeret arbejdskraft i Danmark, som blot 
ikke er interesserede i at flytte til Sydvestjylland, 
er det jo rigtig skidt for både virksomheden og for 
Danmark som helhed.

Det er utrolig givtigt for Esbjerg Kommunes 
virksomheder, at der er vilje til og mulighed 
for at afholde disse møder. Regeringens min-
istre er meget flittige til at tage rundt i landet, 
og det er rigtig godt, at vi dermed får mulighed 
for at få de lokale udfordringer sendt direkte 
ind i de relevante ministerier.

Vi vil fortsætte med at tage rundt til forskel-
lige virksomheder og institutioner – også for 
at vise omverdenen de gode eksempler, og at 
det på mange områder går rigtig godt i Esbjerg 
Kommune.
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Vi skal disrupte os selv!
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

… et modeord, ja helt sikkert. Men ikke desto mindre har bl.a. 
regeringen taget det til sig, og nedsat et disruptionråd. Og i me-
dierne ser vi konstant nye tjenester, som i disse år vender tradi-
tionelle forretningsområder fuldstændig på hovedet. Men er det 
noget som vi kan bruge i en kommunalpolitisk kontekst?

Disruption betyder frit oversat fra engelsk at ”afbryde” eller 
”forstyrre”. På bedste business-dansk kan begrebet oversættes 
til noget i retning af at man igennem innovation af nye produkter 
og services nedbryder en eksisterende branches typiske forret-
ningsmodeller.

Jeg mener, at vi i Esbjerg Kommune skal se nærmere på den måde, vi udfører den kom-
munale opgaveløsning på. Det skal vi, fordi der altid er mulighed for at gøre tingene 
bedre og mere effektivt. Det er helt oplagt at inddrage kommunens mange dygtige me-
darbejdere i en sådan proces. Det er medarbejderne som ved hvor skoen trykker, og jeg 
mener, vi skal dyrke et miljø, hvor det er en selvfølge, at man siger til, hvis noget kan 
gøres smartere. Jeg mener, at Venstre skal stå i spidsen for at opdyrke dette sindelag 
blandt medarbejderne.

Derudover skal vi også gøre brug af de nye innovative teknologier, som vinder frem 
overalt for tiden. Det kan eksempelvis være ny banebrydende velfærdsteknologi, big 
data, kunstig intelligens, robotteknologi eller lignende. Teknologien er ikke et mål i sig 
selv, men et middel til at give mere livskvalitet for vores borgere og en mere spændende 
og sikker arbejdsdag for vores medarbejdere.

Kunne det ikke være spændende hvis Esbjerg Kommune var landets mest innovative 
indenfor den kommunale opgaveløsning?

Af Jørgen Prenslev, Ribe

Jeg håber, der kommer mange gode politiske indlæg og initiativer fra alle V-kandidater 
på alle medieplatforme, så vælgerne kan finde vej med krydset til det rigtige sted på 
stemmesedlen.
Jeg er for nylig blevet belært om, at Venstre nok skal fortsætte med at have borgmester-
posten og de mange stemmer. Men jeg mener nu, der skal kæmpes fra “hus til hus” især 
i byen Esbjerg, som i så mange år var S-land. Johnny Søtrup effekten er ikke mere.

Der skal kæmpes fra “hus til hus”
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Vi skal sikre sammenhængen i vores kernevelfærd
Af Carl Holst, folketingsmedlem. Social- og indenrigsordfører for Venstre

2017 er som bekendt valgår for vores 98 kommuner og 5 re-
gioner. Og dermed et år, hvor der i særlig grad vil være fokus 
på politiske mærkesager og på, hvad der adskiller det ene parti 
fra det andet. Fælles for samtlige politiske partier er dog, at de 
alle vil have fokus på fremtidens offentlige sektor – et emne, der 
fylder meget kommunalt, regionalt og nationalt. Udgangspunk-
tet for debatten er bred enighed om, at vi i dag har ét af verdens 
bedste velfærdssamfund, og det skal vi værne om. Uenigheden 
opstår først, når snakken falder på, hvordan vi også i fremtiden 
sikrer vores velfærdssamfund. For i dag er sagen den, at den of-
fentlige sektor har vokset sig stor og kompleks med en jungle af 

regler, bureaukrati og strukturer, som netop tager fokus fra vores kernevelfærd. Det er 
vi simpelthen nødt til at gøre op med. 
 
Hvis vi skal sikre, at vores velfærdssamfund også i fremtiden er blandt verdens bedste, 
er vi nødt til at udvikle og forny den offentlige sektor. Vi er nødt til at rydde op i den 
unødvendige administration og have fokus tilbage på det vigtige: Kernevelfærden. Og 
det er baggrunden for, at regeringen igangsætter en sammenhængsreform. For der er 
ingen tvivl om, at den offentlige sektor er udfordret både nu og i fremtiden. Derfor 
er det afgørende, at vi får mere velfærd for pengene, at vi tænker nyt og at vi arbe-
jder hen imod en mere sammenhængende offentlig sektor. Og til de, der skulle påstå, 
at reformudspillet her er ensbetydende med massive velfærdsbesparelser, kan jeg sige 
følgende: Det er enten et udtryk for en misforståelse eller bevidst vildledning. Med 
sammenhængsreformen ønsker vi netop at sikre mere velfærd der, hvor det skal gøre en 
forskel. Hos borgerne.
 
Sammenhængsreformen kommer til at arbejde i fire spor: Mere tid til kerneopgaven, 
bedre velfærd på tværs af sektorer, en mere tidssvarende offentlig sektor og bedre le-
delse. De fire spor er udtryk for en enormt ambitiøs sammenhængsreform. Og formålet 
er soleklart: Vi skal sikre mere tid til kerneopgaverne og mere velfærd for pengene. 
Men vi er bevidste om, at de bedste løsninger bygger på bred dialog. Derfor lægger vi 
op til en åben proces, hvor vi skaber debat om, hvordan opgaverne løses bedst – og den 
dialog ser jeg frem til.
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Virksomhedsbesøg hos Viking Life-Saving Equipment
Venstre Esbjerg Vest arrangerede den 25. april et besøg hos virksomheden Viking Life-
Saving Equipment, Sædding Ringvej 2. 
Der var god opbakning til arrangementet, hvor 32 af Venstres medlemmer deltog. Til-
bagemeldingerne var positive, spørgelysten stor og vi vil hermed gerne sige tak til Jens 
Pedersen og Allan Østergaard for et fint arrangement.
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Dialog
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Så er det atter tid til at komme med et bidrag til bladet. I et kom-
munalt valgår er det jo nok mest naturlig at beskæftige sig med 
det kommende valg, men på det seneste synes jeg at ordet dialog 
har fyldt lidt i mine tanker.
Det er især affødt af at læse en artikel i Landsbladet, hvor Dan-
marks Naturfredningsforenings formand, Ella Maria Bisschop-
Larsen giver udtryk for at foreningen fremover ikke ønsker at 
være i dialog med landbruget og dets organisationer. Hun mener 
at landbruget intet godt vil for naturen og miljøet.
Sådanne udmeldinger gør mig både vred og ked af det. Både 
som landmand og politiker synes jeg, at det er udtryk for trist ar-

rogance og nedgørelse af et helt erhverv. Jeg mener at landbruget og dets organisationer 
i de senere år har ydet en kæmpe indsats for at øge dialogen og søge anerkendelse hos 
borgerne/forbrugerne om landbrugets forhold.
Og borgerne kvitterer for initiativerne, - Når der er arrangementer som gårdbesøg og 
lignende, er fremmødet mange gange ganske overvældende. Det vidner om stor inter-
esse og nysgerrighed fra befolkningen. Disse events er et rigtig fint forum for at skabe 
dialog og forståelse for hinandens synspunkter.
Desuden synes jeg også, at det er beskæmmende at Danmarks Naturfrednings forening 
fuldstændig overser at danske landmænd gennem årene har medvirket til rigtig mange 
naturprojekter. Både mindre private og større projekter i samarbejde med stat og kom-
muner.
Danmark er et landbrugsland og bidrager med rigtig meget til det danske samfund. Det 
dyrkede areal er jo også en del af den danske natur og der er efter min mening og der er 
efter min mening også plads til både vild natur og intensiv landbrugsproduktion.
     
Så mit råd til Naturfredningsforeningen vil være:  
Kom op af skyttegraven og gå i dialog!!!!!  
Det tror jeg faktisk også at rigtig mange af foreningens menige medlemmer vil bi-
falde!!!

Også på et andet område vil jeg nævne dialogen som et godt arbejdsredskab. Og det 
er i Esbjerg Kommunes samarbejde med landbruget. Der er ingen tvivl om at blandt 
nogle landmænd (og andre erhvervsdrivene) gennem tiden har været et lidt anstrengt 
forhold til miljøkontrollen og sagsbehandlingen. Det faktum at forvaltningen er myn-
dighed i forhold til tilsyn og kontrol med landbrug og virksomheder, har givet nogle 
kontroverser. Måske nogle gange på grund af en meget nidkær kontrol, men også fordi 
regelsættet omkring miljøkontrollen er meget vidtrækkende og kompliceret. Og der skal 
man huske at selv om kommunen fører tilsynet, så er det Folketinget der har ansvaret for 
regelsættet, der føres tilsyn efter.
For at fremme dialogen har der i Esbjerg kommune været etableret et grønt råd med 
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deltagelse af de forskellige interesseorganisationer, som har interesse i naturen. Der i 
blandt landbrugets organisationer og Danmark Naturfredningsforening!!! (Mon DN nu 
trækker deres repræsentant ud????)
Ydermere afholdes der også et par årlige dialogmøder med landbruget, hvor diverse 
problemstillinger tages op. Derved undgår man at opståede konflikter får lov til at ud-
vikle sig. Selvfølgelig vil der altid være modsat rettede interesser, som kan give konflik-
ter. Men ved at være åben og lydhør over for hinanden, kan man nå rigtig langt.
 Med disse ord ønsker jeg alle en god sommer.

Unge i demokratiet
Af Maria Lagoni Andersen, byrådskandidat

Unge beskyldes ofte for at være ligeglade med samfundet og 
mangle politisk engagement, men det er langt fra sandheden. 
Forskning viser, at unge sjældent har været så interesserede i 
politik og samfund, som de er i dag.  En undersøgelse viser, at 
hele 62% af unge i alderen 16-25 år interesserer sig for politik 
og samfundsforhold. Dette er en stigning på 27% siden 1990. Vi 
skal helt tilbage til 70’erne for at finde engagement, der kan måle 
sig med dette. 

Der er ingen tvivl om, at de garvede lokalpolitikere bærer en 
utrolig stor kompetence, der er vigtig at få udnyttet, når et byråd 

som vores skal fungere. Dermed sagt, så er fornyelse vigtigt, da det netop er den unge 
generation, som vil overtage posterne efter det nuværende byråd. 
Det hænder ind i mellem, at unge politikere tror, at de egenhændigt kan ordne alle 
verdens problemer i en ruf. Men det er som regel kun, til de får tilstrækkelig mange 
buler i panden af, at rende imod en mur. Ældre politikere besidder så megen erfaring, at 
de rent faktisk er i stand til, at løse mange problemer uden medvirken af unge kollegaer. 
Men resultatet bliver så også en typisk rutinepræget løsning uden friske input. 

Dette er derfor, et samarbejde mellem unge og ældre går hånd i hånd. Unge sidder med 
erfaringer og viden, som både fagfolk og politikere kan have stor nytte af. Skal man 
have en bæredygtig kommunalpolitik, er der stor gevinst i at inddrage unge i fx kul-
turpolitik, sundhedsstrategier og byplanlægning. Inddragelse af unge i demokratiet vil 
skabe en differentieret debat, som er til gavn for alle. 

Derfor ønsker jeg at stille op til kommunalvalget. Fordi jeg mener, at jeg har viden og 
erfaringer, som kan være nyttige. Fordi jeg som ung kandidat kan komme med friske 
øjne og nye indgangsvinkler og fordi det er vigtigt, at integrere unge i demokratiet. 
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Når Venstre står sammen, vinder vi valg
Af Jens Vind, formand Esbjerg Omegnskreds

Det er knap to år siden vi sidst gik til folketingsvalg. Venstre 
stod her til en tilbagegang i meningsmålingerne, og i dagene op 
til valgdagen vendte meningsmålingerne til rødt flertal. Vi endte 
alligevel med en sejr på valgdagen – Vi vandt regeringsmagten, 
vi fik hurtigt sat gode initiativer i gang og indfriet valgløfter, og 
lokalt fik Esbjerg Omegnskreds’ kandidat flest stemmer i hele 
storkredsen, med undtagelse af DF’s partiformand. Vi fik et godt 
valg, fordi Venstre stod sammen.
Efter to år har vi nu afholdt opstillingsmøde, hvor et stort flertal 
af de fremmødte genvalgte Carl Holst. Det er kredsbestyrelsen 
glade for af to årsager. For det første har vi valgt den, i kredsbe-

styrelsens øjne, helt rigtige kandidat. Carl Holst har, trods svære vilkår, været et hård-
tarbejdende folketingsmedlem, der repræsenterer vores interesser på Borgen på fremra-
gende vis og som kan levere resultater – Eksempelvis har han spillet en nøglerolle for 
udfaldet af den nye Nordsøaftale, som giver mange arbejdspladser til Esbjerg Kommune. 
For det andet får vi nu endelig den tiltrængte arbejdsro, vi længe har ønsket. Anklage-
myndighedens afgørelse er krystalklar: Carl Holst har intet ulovligt gjort i sit virke som 
regionsrådsformand. De mange øvrige anklager om bl.a. 47 aviser, engelskundervisning 
og taleskrivning er enten bevist som værende direkte usande, eller (i tilfælde omkring 
konkrete beløb, f.eks. omkring managementcoaching) stærkt overdrevne. Desuden har 
Radio 24/7 for nyligt kørt en historie omkring trivslen i Region Syddanmark der viser, 
at medarbejdertilfredsheden var høj og at påstandene om en ”frygtkultur” ikke var kor-
rekte, samt at Kromann Reutert-undersøgelsen viser sig at være baseret på anonyme 
interviews med socialdemokratiske regionsrådspolitikere, og derfor er utroværdig.
Som i nok har set i medierne, var der også medlemmer der på opstillingsmødet udtrykte 
uenighed med opstillingen, og et enkelt medlem har ligeledes meldt sig ud af Venstre, 
hvilket jeg er oprigtigt ked af. Hvad pressen ikke fortæller er de mange positive hen-
vendelser fra politikere, vælgerforeningsmedlemmer og venstrevælgere som kredsbe-
styrelsen har modtaget med støtteerklæringer til Carl Holst og vores beslutning om at 
anbefale hans opstilling.
Jydske Vestkysten m.fl. forsøger at tegne et billede af et splittet Venstre. Det billede 
stemmer slet ikke overens med det, vi i kredsbestyrelsen oplever når vi taler med folk 
ude i vælgerforeningerne. Her oplever vi et Venstre, der står sammen. Et Venstre der 
hæver sig over sladderpressens niveau, og står sammen om Venstres værdier. Den his-
torie er vigtig at få fortalt. For ligesom ved valget i 2015 gælder det, at når vi i Venstre 
står sammen, opnår vi resultater. Når Venstre står sammen, vinder vi valg.



2�

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

C4_kuvert_mRude_Layout 1  20/12/10  10.33  Side 1



2�

Ny kandidat til byrådet
Af Thomas Ø. Jochumsen, byrådskandidat

Mit navn er Thomas Ø. Jochumsen og jeg er 31 år gammel. Jeg 
er født og opvokset i Bramming, og har senere boet ti år i Ribe, 
men bor nu i Tarp, lige nord for Esbjerg.

Jeg er uddannet professionsbachelor i offentlig administration. 
Jeg arbejder til daglig som sagsbehandler i Esbjerg Kommunes 
Kontanthjælpsafdeling. Jeg har igennem flere år været med i 
frivilligt foreningsarbejde, bl.a. som kasserer i Sydvestjysk Fu-
gleforening.

Jeg går til valg på en vækstdagsorden, der betyder, at jeg mener, 
vi som kommune skal understøtte virksomhedernes muligheder for at vækste, hvilket 
bl.a. bør komme til udtryk gennem en smidig kommunal sagsbehandling over for virk-
somhederne, og en understøttelse af virksomhedernes behov for, at kunne skaffe den 
nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Jeg mener også det er vigtigt at have fokus på en god infrastruktur i hele kommunen, så 
man let kan komme fra A til B, uanset om det er i bil, bus, tog eller på cykel. Jeg vil ar-
bejde for etableringen af en nærbane fra Ribe til Varde/Oksbøl. Jeg vil også gerne være 
med til at bringe et fokus på, at der skal være gode parkeringsforhold i både Bramming, 
Ribe og Esbjerg. Det er vigtigt for mig, at den kollektive trafik skal dække hele kom-
munen, så fx de unge, har mulighed for at komme frem til uddannelsesinstitutionerne. 
Jeg vil også arbejde for, at Esbjerg Kommune bliver endnu mere attraktiv for de studer-
ende. Dette kan bl.a. gøres ved at have fokus på at have boliger til de studerende, og fra 
kommunal side understøtte samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution-
erne, så der kan etableres studierelevante praktikforløb og studiejobs.
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Invitation til besøg hos 
Blaaholm Maskinteknik 

torsdag den 28. september kl. 19.00
Vester Nebel Venstreforening arrangerer et virksomhedsbesøg på  
Blaaholm Maskinteknik, Limfjordsvej 13, Esbjerg.

Kom og hør om en fabrik der startede i en garage, og hvordan den har 
udviklet sig.  

Jesper Frost Rasmussen vil samme aften fortæller om kommunevalget.

Der er plads til 25-30 personer.

Tilmelding efter først til mølle princippet til Egon Rasmussen  
tlf: 75 16 93 43 eller mail: erna-egon@ bbsyd.dk        
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Politik handler om vores hverdag
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Jeg tror, vi næsten alle har hørt familie, venner, naboer m.m. sige 
at, ”politik interesserer mig ikke” eller måske endda lidt mere 
bramfrit ”jeg gider ikke politik”.  Og af en eller anden mærkvær-
dig grund er det stadig ikke velset at diskutere politik ved fester, 
men man må gerne tale om politikere.

Vi mærker det jo tydeligt her i et kommunalt valgår, hvor der skal 
findes mange kandidater, at det er vanskeligt at få listen fyldt op, 
gælder ikke kun os i Venstre. Hvorfor er det så vanskeligt at mo-
tivere folk til at interessere sig for politik? 

For hele vores hverdag handler jo netop om politik, hvor mange gange i løbet af ugen 
oplever vi ikke at talen falder på, at det er nu besværligt at børnehaven lukker så tidligt 
og prisen for mad er for høj. Klasseværelserne i skolen trænger til maling, der er gamle 
bøger og alt for mange fotokopier. Gamle tante Olga blev sendt hjem fra sygehuset op 
til en weekend og hjemmehjælpen kom først mandag, helt urimelig. For slet ikke at tale 
om problemerne i trafikken, kø på indfaldsvejene, ikke finde p.plads,  bussen forsinket, 
og der mangler cykelsti på børnenes skolevej.

Jeg har i al fald hørt ovenstående mange gange og som regel kan jeg ikke lade være 
med stilfærdigt at gøre opmærksom på, at jeg er forstående over for deres frustrationer 
eller bekymringer. Men det er jo alt sammen et spørgsmål om prioritering og politik, så 
måske interesserer de sig alligevel for politik, og kommer med en opfordring om at de 
melder sig ind i et parti og hvem ved måske kandidat ved næste valg.
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Venstres stærke hold til Kommunal- og  
Regionsrådsvalget den 21. november 2017

Kommunalvalg
1. Jesper Frost Rasmussen
2. Jakob Lose
3. Kurt Bjerrum
4. Karsten Degnbol
5. Maria Lagoni Andersen
6. Alex Sørensen
7. Henning Ravn
8. Tommy Noer
9. Britta Bendix
10. Annemette Knudsen Andersen
11. Anders Rohr Jørgensen
12. Grete Brunsgaard
13. Henrik Andersen
14. Hans Erik Andersen
15. Henrik Dan Tørnæs
16. Lars Boel
17. Preben Rudiengaard
18. Klaus Sandfeld
19. Jan Lagoni
20. Mogens Eriksen
21. Ole Christiansen
22. Thomas Ø. Jochumsen
23. Steen H. Petersen

Regionsrådsvalg
1. Stephanie Lose
2. Henning Ravn
3. Vita Zenner
4. Karsten Degnbol
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Lad os nu vise, hvad vi kan og vil
Af Preben Rudiengaard, byrådskandidat

Om et halvt år er der kommunevalg. Et skæbnevalg, et valg hvor 
meget kan ske. Socialdemokraterne vejrer morgenluft og dette 
nok med rette.
Johnny Søtrup stiller ikke op igen og Venstre på landsplan og 
lokalt kunne godt have det bedre.

Hvor går Johnnys over 12.000 personlige stemmer hen? De er 
ikke øremærket Venstre.
Vi har pressemæssigt haft en møg-sag vedrørende Kurt Jacobsen 
og opstillingsmødet med vores Folketingskandidat Carl  Holst 
kunne også have været mere elegant.

Så kære V-medlemmer nu er det på med skoene og se at komme i gang.

Vi har ikke mange venner i de andre partier, og jo nærmere vi kommer valget jo færre 
venner vil vi have.

Vi skal også passe på, at vi ikke konflikter internt i Venstre, i den enkelte kandidats 
personlige higen efter at blive valgt.

Dette er det vigtigste kommunevalg i Esbjerg Kommune i mands minde.

Vi har en dygtig og kompetent borgmesterkandidat i Jesper Frost Rasmussen. Jesper 
skal have den maksimale støtte fra os alle, og så skal vi øvrige kandidater stå sammen 
som et sammentømret team med gensidig respekt og plads til forskellighed.

Vi har en god organisation bag os. Vi har trofaste og loyale medlemmer bag os.
Lad os nu vise, hvad vi kan og vil.
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Jeg vil gerne sætte et fingeraftryk!
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

Først og fremmest vil jeg gerne takke for den store opbakning, 
jeg fik til opstillingsmødet i Darum Fritidscenter d. 21 marts. 
Dette giver mig et stort håb om, at jeg får endnu en periode i 
byrådet, hvor jeg kan arbejde med nedenstående emner.

Jeg har været i byrådet i 3 perioder. Her har jeg siddet i Kultur og 
Fritidsudvalget og på det seneste også i Social og Arbejdsmarked-
sudvalget. Jeg er også i bestyrelsen for Ribe Handelsgymnasium, 
Fiskerimuseet og i udvalget for Bramming Byforum.

Det er blevet til 12 lærerige år. Sammen med mine 30 års erfar-
ing som underviser på erhvervsskolen Rybners og min uddannelse som autoriseret El-
installatør giver det mig et godt fundament til det videre arbejde.

Hvad er målet for de næste 4 år? 
Først og fremmest skal vi styrke nærdemokratiet, ved at give befolkningen 
mere medindflydelse på udviklingen i lokalområderne.
Fastholde rammerne for frivillig arbejde, da det har en stor værdi for os 
alle.
Esbjerg kommune som forenings by, betyder meget for mig og jeg vil 
kæmpe for, at der skal være faciliteter og ressourcer til at skabe grobund 
for at udvikle et godt liv med sunde interesser. 
Udbygge konceptet ”Aktiv living” til hele kommunen, så vi kommer til at 
tænke mere i sundhed og bevægelse.
At projektet Esbjerg Strand bliver en realitet, og endnu et aktiv for kom-
munen.
Udvikle Esbjerg som studie by for videregående uddannelser i tæt samar-
bejde med et innovativt erhvervsliv og der igennem skabe grundlag for 
bosætning og udvikling af nye arbejdspladser. 
Sikre fleksible pasnings ordninger med individuelle hensyn. Folkeskolen 
skal udvikles og være blandt de bedste i landet med fokus på at fremme den 
faglige og personlige udvikling hos den enkelte elev. 
At medvirke til at etablere moderne seniorfællesskaber, der bygger på de 
nære værdier.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Opslagstavlen
Mandag 5. juni kl. 14.30

Grundlovsmøde under Bøgen, Torvet Esbjerg

Fredag 28. juli
Dyrskue, Ribe

Lørdag 5. august
Høstmarked, Esbjerg

Onsdag 6. september kl. 18.30
Sejltur med passegerfærgen M/B Sønderho

Torsdag den 28. september kl. 19.00
Virksomhedsbesøg på Blaaholm Maskinteknik, Limfjordsvej 13, Esbjerg

efter tilmelding

Lørdag 7. og søndag 8. oktober
Landsmøde Spektrum, Vejle 

Venstre i Ribe og Esbjerg Omegns Venstrekreds inviterer 
hermed til Grundlovsmøde med landbrug- og fødevar-
eminister Esben Lunde Larsen, borgmesterkandidat Jes-
per Frost Rasmussen og folketingsmedlem Carl Holst.

Grundlovsdag mandag d. 5. juni 2017 14:00
På Slotsbanken v/ Ribe Roklub
Erik Menveds Vej 16, 6760 Ribe

Arrangementet afholdes som udgangspunkt udendørs, 
men ved dårligt vejr er vi budt indenfor i Ribe Roklubs 
festlokale, hvor der også efter mødet vil være mulighed 
for at købe en kop kaffe.

Alle er velkomne, og arrangementet er gratis. 

På vegne af Venstre i Ribe og Esbjerg Omegnskreds

Med venlig hilsen
Anders Rohr Jørgensen og Jens Vind

Indbydelse til Grundlovsmøde i Ribe
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen 7, �7�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

�7�0 bramming

Eller mailes til:

keot@mail.dk


