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Kommuneforeningsformand
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming 
Tlf. 75191259 / 22534209 Mail: keot@mail.dk

Næstformand Klaus Fog, Hillerupvej 44, 670 Ribe
Tlf. 22534209 Mail: kfog@bbsyd.dk 

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

Vælgerforeningsformænd:
Bramming: Jimmy Nonbo, Rønnesvinget 2, 6740 Bramming 
Tlf. 30112887 Mail: nonbo@bjnonbo.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: thomasbjrosenstans@gmail.com

Esbjerg: Jann Rosenkilde Olesen, Skolegade 16, 3.tv, 6700 Esbjerg 
Tlf. 22731124 Mail: jannrosenkildeolesen@gmail.com

Esbjerg opland:  
Frederik Rahbæk, Forum Hovedvej 155, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75167153 Mail: frederikrahbek@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Tjæreborg-Sneum:  
Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg,  
Tlf. 75175421 / 40186224 Mail: hat@post.tele.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folketingsmedlem  
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 33374520 Mail: Ulla.Tornaes@ft.dk

Europa medlem Anne E. Jensen
Mail: annee.jensen@europarl.europa.eu

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

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

Viceborgmester Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf.  75164399

Jørgen Seyfarth, Engen 4, 6720 Fanø  
Tlf. 23669658

Navne- og adresseoversigt
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BLADUDVALG
Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk
Søren Kristensen, Esbjerg, Tlf. 22743728, Mail: eristensen@esenet.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 1. september 2014 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

God sommer

Den høje flotte gule solsikke er indbegrebet af dansk sommer 
og med den vil jeg ønske alle en dejlig sommer.

Venstre skal gerne have et flot valg søndag den 25. maj 2014.
Så jeg opfordrer alle til at komme til stemmeboksene og tag na-
boen med.

Vel mødt til valget og nyd nu sommeren!

Ketty Christoffersen, 
Formand for Kommuneforeningen

Kære læser

Vi har i Kornblomsten valgt at prøve at bygge bladet op om et tema - denne gang EU. 
Derfor får I et blad, hvor forskellige emner indenfor EU diskuteres af vores politikere.
Næste gang vil temaet være: “Sundhed i Esbjerg Kommune” i forskellige sammen-
hænge - det kan eksempelvis være skolepolitik eller miljøpolitik. 

Vi vil meget gerne opfordre Jer til at skrive et lille læserbrev (maks 1.000 anslag) med 
udgangspunkt i dette blads artikler eller i sammenhæng med emnet for næste blad.

Har Du et emne, Du gerne vil have vi skal tage op i Kornblomsten, er Du meget velkom-
men til at sende os en mail.

Læserbreve og forslag til emner sendes senest den 15. august 2014 til 
mail: lena.s.j@bbsyd.dk 

Med ønsket om en rigtig god sommer

Kornblomsten
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Selvovervurdering, naivitet eller politisk uredelighed
Argumentationen mod dansk medlemskab af EU rummer alle begreber

Af Jess Myrthu, Kandidat til Europa-Parlamentet i Sydjylland

Selvovervurdering, naivitet eller grov politisk uredelighed ? 
Vælg selv. 
Mindst ét af disse begreber er et grundlæggende element i den 
argumentation, der bruges af de politikere, der hævder, at Dan-
mark udmærket kan  klare sig uden for EU. 
Selvovervurdering – fordi standpunktet vidner om en tro på, at 
vi danskere er så gode og så betydningsfulde, at alle andre vil 
betale for – eller på anden måde yde en stor indsats for – at være 
sammen med danskere.
Naivitet - fordi det vidner om manglende realitetssans, blandt 
andet udtrykt i mangel på erkendelse af de ubestridte fordele, der 

er forbundet med Danmarks fulde medlemsskab af EU. For eksempel, det faktum, at 
over 500.000 danske arbejdspladser er direkte afhængige af det indre marked.
Politisk uredelighed - fordi politikerne i den uhellige alliance af Enhedslisten, Dansk 
Folkeparti og Liberal Alliance taler direkte mod bedre vidende, når de hævder, at Dan-
mark sagtens kan opnå  fordelene ved medlemskab af EU uden fuldt og helt at tage del 
i fællesskabets ansvar og arbejde.
Europa vil gerne have Danmark fuldt og helt med i samarbejdet. De vil gerne fortsat 
give os mere indflydelse, end vi egentligt er berettiget til i forhold til indbyggertal. Men 
at tro, at de vil acceptere et Danmark, der vil nyde uden at yde, er det rene nonsens. Selv 
de rige nordmænd må acceptere at blive sat hen i krogen, når der diskuteres og træffes 
afgørelser. Først når vi – de fuldgyldige medlemmer af fællesskabet – har afgjort, hvor-
dan vi synes tingene skal gøres, bliver nordmændene inviteret inden for. 
Er det den situation, danskerne ønsker?  Næppe !
Men det er den realitet, vi bliver præsenteret hvis DF/Enhedslistens mission mod for-
ventning skulle få gang på jord.
Jeg har læst Confederation of British Industry’s rapport om en alternativ model for Stor-
britannien. CBI konkluderer entydigt, at der for Storbritannien ikke findes en model, der 
giver de samme eller flere fordele end fuldt medlemskab af EU. Og rapporten påpeger 
samtidig, at det er de små og mellemstore virksomheder – dem, der skal drive væksten 
– der bliver ramt hårdest, hvis Storbritannien ikke fastholder sit medlemskab. Jeg er 
tilbøjelig til at tro, at det samme gælder for Danmark. 
Både Enhedslisten/Dansk Folkeparti/ Liberal Alliance glemmer, at det er Danmark der 
afhængig af EU og ikke EU, der er afhængig af Danmark. 
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Danmark har brug for EU
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

Snart skal vi igen til stemmeurnerne, og denne gang er det val-
get til Europaparlamentet, der står for døren. Den seneste tids 
debat omkring udlændinges ret til at få fx børnefamilieydelse i 
Danmark fra første dag viser, hvor vigtigt det er, at vi får valgt 
nogle gode Venstre-folk ind i EU-parlamentet, så vi ikke blot ac-
cepterer alle tåbelige forhold ukritisk. Venstre vil i EU bekæmpe 
velfærdsturisme, og det er dette et godt eksempel på.

Det at være medlem af EU er med til at sikre tusindvis af danske 
arbejdspladser. Danmark er for lille til at sætte dagsordener alene. 
Ved at være en del af et stort europæisk marked, hvor varerne frit 

kan bevæge sig over grænserne, er vi med til at sikre mange danske arbejdspladser. 

Helt generelt er mit udgangspunkt, at det er bedre at være med ved forhandlingsbordet 
end at stå udenfor og skulle indrette sig efter det, de andre lande har besluttet. Derfor 
mener jeg også, at Danmark ville stå stærkere i EU uden de danske forbehold. Men – det 
er ikke til diskussion lige nu…

På rigtig mange områder er Danmark for lille til at gå enegang, og derfor er EU-pro-
jektet helt afgørende. Det gælder fx omkring miljøforhold, hvor det er som en dråbe i 
havet, hvis Danmark gør gode tiltag alene, hvorimod det for alvor flytter noget, hvis det 
er hele EU, der ændrer kurs. Et andet eksempel er regler om kemiske stoffer i legetøj 
– her er det som på så mange andre områder afgørende, at det er EU, der definerer spill-
ereglerne, så vi kan sikre, at producenterne indretter sig efter disse.

Vi skal ud over valget til parlamentet stemme om EU’s patentdomstol – og her er det 
meget vigti, at vi stemmer JA til denne. I dag er det en kæmpe opgave og meget dyrt 
at sikre sig rettighederne til sine gode idéer og opfindelser i hele EU, og endnu sværere 
at håndhæve disse patenter efterfølgende. Hvis resultatet af folkeafstemningen bliver 
et JA, vil vi have mulighed for at sikre en fælles beskyttelse i hele EU ved en enkelt 
godkendelse, hvilket er til stor gavn for danske virksomheder. Derfor er det afgørende 
at vi stemmer JA den 25. maj 2014.
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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
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Også udlændinge skal yde før de kan nyde
Af Jess Myrthu, Kandidat til Europa-Parlamentet i Sydjylland

Problemet, der er døbt ”velfærdsturisme” er ikke noget økono-
misk problem i Danmark. Børnecheck til udlændinge udgør en 
forsvindende lille del af budgettet.

Problemet er et andet – og meget mere væsentligt: Det krænker 
danskernes retsbevidsthed, at udlændinge – østeuropæere såvel 
som andre – kan nyde før de har ydet. Læs: Få velfærdsydelser 
før de har arbejdet reelt - på fuld tid - og betalt skat som alle 
andre. På samme måde krænkes vores moralbegreber når men-
nesker behandles uværdigt.

Der er huller i den EU-forordning, der i den europæiske domstols tolkning påbyder os 
at udbetale f. eks. børnechecks til udlændinge efter kun få timers samlet arbejde her i 
landet. De huller skal lukkes - ligesom man lukker huller i skattelovgivningen, når man 
finder dem. 

Det vil ikke ændre ved det gode, og for vores velfærd helt afgørende princip om arbejd-
skraftens frie bevægelighed. Men det vil hindre, at de få, der udelukkende vil nasse på 
systemet, altså nyde uden at yde, får mulighed for det.  

Retsbevidstheden (=befolkningens tro på, at ret og rimelighed sker fyldest), er en grund-
pille i vores demokrati. Når den krænkes, er det politikeres pligt at gøre noget ved det. 
Uanset problemets materielle indhold.

Det er ikke EU´s skyld, at vi nu står i den situation, at en lov (forordning) ikke virker 
efter hensigten. Det var danske politikere i et dansk folketing, der i 2004 sagde ja til 
forordningen – uden at gennemskue konsekvenserne, eller i hvert fald uden at gennem-
skue hvordan den europæiske domstol ville tolke den. Nu er problemet lysende klart. Er  
så ikke de samme politikeres pligt at rette op på  det ? Jo, naturligvis. 

Så se at få det gjort. EU – såvel kommission som råd og parlament, er klar til at forhan-
dle. Ingen autoritet ønsker, at EU skal være en social institution.

At sætte kikkerten for det blinde øje og undlade at tage den folkelige debat alvorligt, 
er en urimelig og bedrevidende politisk attitude. At debatten er reel – og udbredt – har 
jeg fået bevist gennem de seneste uger, hvor jeg har deltaget i utallige debatmøder over 
det meste af landet. Også jeg forsøgte i starten at afvise debatten om velfærdsturisme 
som ligegyldig og betydningsløs i det store spil. Fordi også jeg begik den brøler at un-
dervurdere danskernes retfærdige harme. Jeg så alene på den økonomiske baggrund for 
debatten. Det var en fejl. At holde fast i synspunktet ville have været dobbeltfejl.



8

Støttekroner kan hentes i EU
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

EU betyder åbenhed og fri bevægelighed i rigtig mange sam-
menhænge. Dette er også min grundlæggende holdning til ud-
vikling og den velstand, vi har her i landet. Øget velstand er også 
grobund for nye iværksættere og skabelse af nye arbejdspladser. 
Arbejdsmarkedspolitikken i EU gør, at danske virksomheder kan 
få den arbejdskraft, der er brug for. Udfordringen her er dog at 
skabe ordentlige og ligeværdige arbejdsforhold jf. de danske ar-
bejdsforhold.

I EU er der mange støttekroner at hente, som kan være fød-
selshjælper til nye spændende projekter, der ellers ikke havde set 

dagens lys uden EU- støtte. 

Får Esbjerg så noget ud af det? Ja, det er der flere ting, der tyder på. Jeg vil blot nævne 
en enkelt ting fra Kultur- og Fritidsudvalget, som jeg er end del af.

Her er Esbjerg blevet tovholder i et EU projekt, hvor 5 andre lande også er med. Det er 
et projekt med overskriften ”aktivering af børn og unge”. Støttekronerne er her 6 mil-
lioner kr. Det er et projekt, som kommunen ikke selv vil have råd til.

Jer er overbevist om, at hvis vi vejer fordelene og ulemperne ved EU, så vejer fordelene 
mest.
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Esbjerg får utroligt meget af EU!
Af Alex Sørensen, Byrådsmedlem

EU er en vigtig brik i vores hverdag. EU er især et fredens pro-
jekt. Husk på, at der ikke har været krig mellem EU medlems-
stater siden EU’s oprettelse. Dette er et af de vigtigste aspekter i 
EU samarbejdet. Mange tænker ikke over det, men især lige nu 
med krisen i Ukraine, kommer dette meget tæt på. Vi har bare 
vænnet os til, at der i vores del af Europa altid er fred og for-
dragelighed – men det er ikke noget, der kommer af sig selv.
Dette mener jeg er det vigtigste i EU samarbejdet – at vi alle kan 
have en sikker og fredelig dagligdag. 

EU samarbejdet sikrer også varernes frie bevægelighed mellem 
EU landene. Det er blevet nemt for vore virksomheder at sælge deres varer i hele EU.

Det, at Danmark er medlem af EU, gør, at erhvervsudviklingen i især Esbjerg går helt 
fortrinligt. Der er mange støtteordninger m.m. og gennem Det Syddanske EU-Kontor 
i Brüssel har vi fingeren pulsen med hensyn til lovændringer og støttemuligheder til 
vores erhvervsliv. Det Syddanske EU-Kontor drives af Region Syddanmark, samtlige 
22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet. Formand for EU-Kontoret er Borg-
mester Johnny Søtrup.

Jeg er af den overbevisning, at Esbjerg Kommune får utroligt meget ud af EU samar-
bejdet. Det er med til at sikre mange af de tusindvis af arbejdspladser, der er i Esbjerg 
Kommune.

Ved valget d. 25.05.14 skal vi stemme om EU’s Patentdomstol. Det er af stor vigtighed 
for især vore små og mellemstore virksomheder, at vi stemmer JA til denne. 
Så vil de fremover kun skulle søge patenter ét sted for hele EU. I dag skal de søge pat-
enter for hvert enkelt land. Det kan være meget svært for et lille firma at have resurser 
og overblik til at søge patent i alle de forskellige lande, man påtænker at sælge sine 
varer til.
Med EU’s Patentdomstol bliver der kun én ansøgning – gældende for hele EU.
Så husk at stemme JA til Patentdomstolen ved EU valget d. 25.05.14.

Og sæt så lige samtidig et X ved vores lokale EU Kandidat – JESS MYRTHU.
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Tøj,
arbejdstøj
og sikkerhed

- på gården

- på byggepladsen

- på messen

- på værkstedet

- i direktionslokalet

- i ministeriet

carl backs er
et sikkert valg
uanset stilling

carl backs - tøj til enhver stilling

MALERVEJ 10  6710 ESBJERG V  7515 1177  INFO@CARLBACKS.DK  WWW.CARLBACKS.DK MAN-FRE 8.00 - 17.00
LØR 9.30 - 12.30

Bente Bendix
Socialkonsulent
Coach

bb bb

Kibsgårdsvej 11
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 96 77 12
mail@bentebendix.dk
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Ny folketingskandidat i Esbjerg
Af Jesper Juul Larsen, folketingskandidat

I foråret valgte Esbjerg By & Fanø mig som ny folketingskan-
didat, efter Ulla Tørnæs har meddelt, at hun efter et kommende 
valg, ikke ønsker at fortsætte i Folketinget.

Jeg er glad for den tillid, der her er vist mig, og jeg glæder mig 
til at møde medlemmerne, tale politik og komme i dialog med 
vælgerne.

Med valget af mig satser kredsen endnu engang lokalt, idet jeg 
altid har boet og levet i den driftige vestjyske havneby.

Fra barnsben har fiskeriet været omdrejningspunktet for mit liv og den traditionelle 
fiskeruddannelse blev et selvfølgeligt valg. Gennem årene har jeg ejet flere fiskerkut-
tere, og de seneste ti år har jeg også påtaget mig en række opgaver med at repræsentere 
erhvervet udadtil. Fra 2005 som formand for den lokale fiskeriforening. I dag som for-
mand for Sydvestjysk Fiskeriforening og samtidig næstformand i landsorganisationen 
Danmarks Fiskeriforening.

Det lokale arbejdsmarked og de generelle vilkår for erhvervslivet, ligger mig meget 
på sinde - uden erhvervsliv, ingen arbejdspladser. Vi skal have et kritisk blik på den 
fortsatte koncentration af den statslige administration i og omkring København.  Som 
eksempel kan jeg pege på Energistyrelsen, som nemt kan flyttes til Vestjylland. Ikke 
mindst fordi det er et naturligt valg, da det er her i det vestjyske en overvejende del af 
energisektorens aktiviteter foregår.

Esbjergs uddannelsesinstitutioner har også fortsat behov for hjælp til at udvikle sig 
– og gerne i retning af mere internationalt orienterede uddannelser. For det er en kom-
petence, som erhvervslivet efterspørger. På lokalt plan forholder det sig sådan, at byen 
også tiltrækker højtuddannede udenlandske specialister, som ofte bringer familien med. 
For at fastholde disse, så de føler sig vel tilrette i deres dagligdag, er en international 
uddannelseslinje et must.
Jeg er gift med Rie og bor i 
bydelen Guldager, kun få kilo-
meter fra Esbjerg Havn. Sammen 
har vi to voksne børn. Netop i år 
er der gennemført et generation-
sskifte i fiskefartøjet, således at 
det nu er vor ældste søn, som 
står med ansvaret og den daglige 
drift for fiskekutteren.
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EU valg
Af Henrik Andersen, byrådskandidat

Den 25. maj er der valg til EU parlamentet - et valg, der des-
værre ikke har samme interesse blandt vælgerne som kommune- 
og folketingsvalg, men lad os håbe stemmeprocenten bliver lidt 
højere end ved valget i 2009, som i omegns kredsen da var på 
58,6 %.

Noget af det, som betyder mest for mig i forholdet til EU, er 
vores ret til fri bevægelighed i alle EU`s lande. Vi har ret til at bo 
og arbejde eller etablere virksomhed i alle medlemslande. Også 
varernes fri bevægelighed over EU`s grænser har stor betydning, 
navnlig for et lille land som Danmark, som dermed får ”et hjem-

memarked” med over 500 millioner mennesker.  Ca. en halv million Danske arbejdsp-
ladser er afhængige af samhandelen med andre EU lande.

Har EU noget med kommunerne at gøre?  Ja, rent faktisk påvirker EU mere end halvdel-
en af de sager, som er på dagsordenen i kommunalbestyrelserne. EU har direkte eller 
indirekte påvirkning på mange af vore kerneopgaver som f.eks. erhvervsudvikling, ud-
bud/licitation, miljø, klima og arbejdsmarkedsforhold.

Desværre har vi i Danmark haft en tendens til at overimplementere love og regler fra 
EU med den negative konsekvens, at det er gået ud over vores konkurrenceevne i bl.a. 
landbruget. For at hindre fremtidig overimplementering kunne det måske være en idé at 
inddrage erhvervslivet mere i forbindelse med implementering af EU regler.

God valgkamp.
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Vi skal dreje ind på vækstsporet
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem og spidskandidat til Europa Parlamentet

Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj er et vigtigt valg – 
ikke kun fordi vi skal stemme om, hvem der skal repræsentere 
Danmark i EU de næste 5 år, men især fordi de næste 5 år bliver 
afgørende for, hvordan EU udvikler sig. Vi har været igennem 
en hård og lang international finanskrise, som har haft store øko-
nomiske og menneskelige konsekvenser. I de næste 5 år, skal vi 
for alvor have trukket EU ud af skyggerne fra den internationale 
finanskrise. 
 
Som vestjyde ved jeg, hvor meget EU påvirker dagligdagen her i 
Vestjylland og vores mange virksomheder og landbrug. Jeg ved, 

at rigtig mange af jer møder bøvl og bureaukrati i hverdagen, som EU har ansvaret for. 
Det koster energi og ressourcer, som i stedet for at skabe vækst og nye arbejdspladser 
bliver brugt ved skrivebordet. Det vil jeg gøre noget ved. 
 
Hvis vi skal dreje EU tilbage på vækstsporet, skal vi tilbage til kernen af det europæiske 
samarbejde. Vi skal samarbejde om det, der gør os stærkere som fællesskab og som 
enkeltlande, som fx frihandel, udvikling af det indre marked og bedre forbrugerret-
tigheder. Vi skal gå målrettet til værks mod bøvl og bureaukrati, og vi skal en gang for 
alle sige stop for overimplementering af EU-regler. Det bliver ikke en nem opgave, men 
det er en meget vigtig opgave. 
 
Når Europa-Parlamentet er valgt og den nye kommission er på plads, skal Europa-Par-
lamentets medlemmer godkende EU-Kommissionens arbejdsprogram for de næste 5 år. 
Her vil jeg arbejde på, at vi forpligter EU-Kommissionen til at arbejde målrettet med 
afbureaukratisering og regelforenkling. Samtidig vil jeg arbejde for, at vi i EU indfører 
et scoreboard på landbrugsområdet, så man helt konkret kan følge implementeringen af 
EU-reglerne i de enkelte lande. Så kan man sætte ind, hvis man som vi i Danmark fx 
gør for meget, eller hvis der er lande, der gør for lidt. Det er to konkrete redskaber, som 
kan trække EU tilbage på vækstsporet. 
 
EU gør mange ting rigtig godt, men der er også områder, hvor vi skal blive bedre. Skal 
vi dreje EU tilbage på vækstsporet, skal vi give vores virksomheder og landbrug frihed 
og fleksibilitet til at udvikle sig, og vi skal sikre ens og retfærdige konkurrencevilkår. 
Mindre bureaukrati og mindre overimplementering af EU-regler, vil være to vigtige 
skridt på vejen mod ny vækst og flere arbejdspladser i EU.
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Folkefest med mad, musik - og EU
Af Kristina Schou Jørgensen

Jess Myrthu, Syd- og Sønderjyllands kandidat til Europa Parlamentet ved valget den 25. 
maj, skød søndag den 4. maj valgkampen i gang på Myrthuegård med en blanding af 
politiske oplæg, lokale lækkerier til ganen og skøn musik.

På dagen blev det kommende valg til Europa Parlamentet blandt andet diskuteret.
Jess Myrthu indledte med at fremlægge sit syn på EU og kerneværdierne. Jess Myrthu 
udtrykte klart, at han ikke ser Danmarks deltagelse som delvist, men at Danmark i stedet 
skal være helt med i EU - Danmark skal ikke vælge og vrage. Jess Myrthu udtrykker det 
på følgende måde: “vi skal have mere EU på de rigtige områder og mindre EU på de 
forkerte områder”. Men hvad betyder det så?
De rigtige områder er for eksempel det indre 
marked, som efter Jess Myrthus overbevis-
ning skal udvides. Den frie bevægelighed 
er et fundament - det gælder både når det 
kommer til arbejdsmarkedet, men også ud-
dannelse med videre. Den fri bevægelighed 
skal eksistere uden velfærdsturismen, som 
senest har været diskuteret i forbindelse 
med børnechecken og heraf retsbevidsthe-
dens krænkelse. Denne krænkelse rokker 
ved demokratiets eksistens, hvorfor Jess 
Myrthu mener, det er afgørende at rettet op 
på. Et andet centralt politisk emne inden-
for EU er for eksempel detailstyringen af 
de enkelte medlemslande - hvorvidt børn 
skal have mælk i skolen eller hvor mange 
kvinder der skal være i de danske bestyr-
elser. Jess Myrthu siger her til: “det skal vi 
nok selv finde ud af... Det skal EU holde 
fingrene væk fra”. 
Lars Lykke Rasmussen pointerede i sin tale, at “vi [Danmark] er en del af Europa og 
det skal ikke være til diskussion... Vi er der for at gøre en forskel - og skal være der for 
at gøre en forskel”. Derfor fandt han det også ærgerligt, at EU-debatten typisk handlede 
om netop dette spørgsmål og ikke det politiske arbejde. EU fører flere fordele med sig 
blandt andet det frie marked og frihandelsaftaler, flere arbejdspladser, mere velstand, 
økonomisk sikkerhed, Danmarks selvforsyningsgrad og den sikkerhedspolitiske situ-
ation. Derfor er en stærk repræsentation fra Venstre vigtig i Europa Parlamentet. Med 
reference til Jess Myrthus rigtige og forkert områder fastslog også Lars Lykke Rasmus-
sen, at der er “skønhedspletter”, og at kræfterne i EU skal bruges på det, som betyder 
noget. 



��

mange landbrug her hjemme. Med øje for det kommende valg argumenterede Søren 
Gade: “det er vigtigt, at vi [Danmark] er med for, at nogle forstår vores situation” 
og dermed de problemstillinger der måtte komme eller være i forbindelse med lov-
givningsforslag med videre. 
Ud over selve valget til Europa Parlamentet blev også valget om EU Patentdomstolen 
diskuteret. Blandt samtlige talere var der her enighed - det er det eneste fornuftige for 
Danmark. Ida Sofie Jensen, Administrerende Direktør i Lægemiddelindustriforeningen, 
forklarede meget tydeligt betydningen af enhedspatentet og i den sammenhæng EU 
Patentdomstolen. Enhedspatentet betyder, at medlemslandes virksomheder kun skal 
søge om patent én gang for at få patent i de pågældende lande, hvor de i dag skal søge 
i samtlige lande uafhængigt af hinanden. Den væsentligste fordel er, at virksomheder 
spare både tid og ressourcer som i sidste ende fører økonomiske fordele med sig. Med 
den fælles EU Patentdomstol er der således også kun ét sted at behandle retslige forhold 
omkring patent blandt medlemslandene, og dermed bliver der også bedre mulighed for 
at forsvare retlige forhold.  Ida Sofie Jensen sagde, “det lægger helt fast at uanset hvor-
dan vi stemmer her i Danmark så bliver enhedspatentet og Patentdomstolen til noget 
-  spørgsmålet er kun om Danmark er med eller ej”. Det har betydning for de danske 
virksomheder og deres ejerskab over egne ideer, opfindelser og produkter. Set fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt pointerer Ida Sofie Jensen desuden, at det kan koste 
arbejdspladser og investeringer at stå udenfor. 
Alt dette blev afsluttet med lokale lækkerier, da lokale virksomheder diskede op med 
blandt andet muslinger fra Vadehavet, hjemmelavede oksepølser, gårdoste og hjemme-
bagt brød. Imens spillede husorkesteret fra Kobenhagen Fur “The Grey Velvet”.

Også Søren Gade, Direktør ved Landbrug 
og Fødevarer, kunne tilslutte sig EU og den 
danske deltagelse. Søren Gade argumen-
terede for vigtigheden af Danmarks delta-
gelse i EU fra et erhvervsperspektiv, hvor 
dansk EU-medlemsskab er vigtig for den 
danske afsætning af varer. Bare indenfor 
landbruget foregår mere end 40 % af han-
delen med udlandet, og var denne handel 
ikke muligt, ville man være nød til at lukke 
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De gode historier bliver ikke hørt
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem

Den 25. maj skal vi jo atter til stemmeboksene, nemlig til EU 
valget. Desværre er det for mange en lidt ligegyldig hændelse. 
Det forstår man ikke helt, da EU har stor indflydelse på rigtig 
mange områder. Nogle vil sikkert mene, at der er en alt for stor 
indflydelse på vores dagligdag. Men vi hører jo i pressen mest 
om de negative sider af Europa parlamentets arbejde. Der bliver 
jo helt sikkert taget mange fornuftige beslutninger, som kommer 
medlemslandene til gode. Det hører vi bare ikke så meget til, da 
positive historier ikke ”sælger” særlig godt.
Der er selvfølgelig også taget nogle uheldige beslutninger. Jeg 
tror, at det er vigtigt, at Europaparlamentet skal undgå alt for 

meget detailregulering over for medlemslandene, og i stedet holde sig til den overor-
dnede politik.
Historisk set er der jo nok ingen tvivl om, at EU har haft enorm stor betydning for 
Danmark. Vi har været gode til at udnytte det indre marked, både inden for landbrug og 
industri. Og jeg tror også at vi har haft stor indflydelse på den førte politik, trods vores 
størrelse.
Så derfor vil jeg gerne opfordre alle til at møde op og stemme til valget den 25. maj.

EDC Fanø 
strandvejen �0A
nordby 
��20 Fanø
tlf.: �� �� 0� 02
Fax.: �� �� 0� 04
E-mail: ���@edc.dk
www: www.edc.dk/Fano
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Hvad betyder EU for danskerne?
Af Bente Bendix, byrådsmedlem

Om kort tid har vi valg til EU, men hvad betyder EU egentlig 
for danskerne?

For mig er EU visheden om et fællesskab med mennesker, hvis 
værdier ligner mine omkring arbejdsmarked, landbrug, miljø, 
socialpolitik, kulturforståelse, menneskerettigheder etc. I EU har 
vi indgået et fællesskab og aftalt fælles spilleregler. Det er vigtigt 
for Danmark, for den verden vi lever i bevæger sig hurtigere end 
nogensinde før, og det skaber en række udfordringer, som vi kun 
kan løse i fællesskab. Voksende international kriminalitet, global 
terrorisme og klimaforandringer betyder, at vi har brug for et 

større internationalt samarbejde. Den internationale finanskrise har ikke mindst lært os, 
at EU spiller en afgørende rolle for at sikre Europas økonomiske stabilitet og koordiner-
ing af mellemlandenes økonomiske politik.

EU kommissær Connie Hedegaard har på det seneste påpeget, at danskerne har et an-
derledes/mærkeligt syn på EU. I Danmark tænker vi ”os i Danmark og de andre i EU”, 
mens medlemslandene indtænker sig selv som en del af EU. Hvorfor mon danskerne 
tænker sådan?

 Måske hænger det sammen med, at både landspolitikere og EU politikere ikke har for-
mået at sælge budskabet om, at Danmark ikke kan klare sige alene på den internationale 
scene, og at vi er dybt afhængige af EU fællesskabet.

Desværre oplever vi ofte, at skiftende danske regeringer og ministre ”overfortolker” EU 
regler og skærper kravene til erhvervslivet i en sådan grad, at mange virksomheder føler 
sig nødsaget til at flytte produktionen udenlands. Det gælder på en lang række området 
som natur og miljø, dyrevelfærd, landbrug.

Såfremt danskerne så tror, at de skrappe krav kommer fra EU, og ikke kan gennemskue, 
at det er vores egne politikeres evindelige stræben efter at være duks i klassen, ja så 
opstår følelsen af, at EU er overformynderisk og styrende på en negativ måde.  

Debatten omkring EU borgeres ret til børnepenge har fyldt forholdsvis meget i EU de-
batten. Det sætter sindene i kog, og vi har svært ved at forstå, at man kan nyde næsten 
før, man skal yde. I virkeligheden er den debat ret ligegyldig set i sammenhæng med de 
kæmpe store udfordringer, der er med konkurrencevilkårene på arbejdsmarkedet og tab 
af danske arbejdspladser.

Venstre har mange kompetente EU kandidater. Jeg ønsker Ulla Tørnæs og Jess Myrthue 
et godt valg, og vil glæde mig til, at de skal repræsentere Danmark i EU.   
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SE – Sydvestjyllands Efterskole
Venstre Esbjerg Vest arrangerer et besøg i de unges skoleverden

Torsdag den 22. maj 2014, kl. 19.00 – ca. 21.00

Vi mødes på Bramming Hovedgaard, Kirkebrovej 7, 6740 Bramming. Lettest ad-
gang via motorvejsafkørsel Bramming.

Hvad sker der egentlig på et sted, hvor en gammel hovedgård med genfærdslegender, 
130 teenagere og 30 engagerede ansatte sættes sammen i et år, hvor de skal fungere 
sammen på gode og dårlige dage. 

Program:
En kort velkomst og en overordnet orientering om efterskoleverdenen.
Rundtur på skolen og i de skønne omgivelser med forstander Leif Kruse som guide. 
Vi slutter vores gennemgang i Dragen, som er skolens kulturelle midtpunkt, hvor 
kreativiteten sprudler blandt eleverne.
Skolen vil her være vært med kaffebord. Mens vi nyder kaffen vil vi få en mere 
detaljeret orientering om efterskolernes placering i den danske grundskole verden. 
Vi hører om skolens visioner og tanker om fremtiden, herunder: Hvad sker der mon 
med 10. klasse og tager efterskolerne deres andel af socialt ansvar for danske unge? 

Tilmelding til Lena Schou Jørgensen på mobil: 29 29 91 15 eller mail: 
lena.s.j@bbsyd.dk SU. senest den 20. maj 2014.

•
•

•
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Sådan vinder vi EU-valget
Af Jens Vind, byrådsmedlem og Emil Hoffmann Madsen, formand for VU Esbjerg

Endnu engang går Venstre til valg. Denne 
gang skal vi vælge vores repræsentanter 
til Europa Parlamentet, og desværre er de 
fleste partiers fokus, herunder også Ven-
stres, på begrebet “velfærdsturisme”. Dette 
er rigtigt uheldigt, for det enorme fokus 
på det negative ved EU er kun til Dansk 
Folkepartis fordel.

Selv om unionssamarbejdet ikke er uden 
knaster, er EU, når vi har foretaget alle 

mellemregninger, enormt positivt for dansk økonomi. Den udvikling skal styrkes, og 
derfor er der brug for et godt valg til Venstre. Derfor skal vi ikke hoppe med på DF’s 
projekt, men i stedet fortælle danskerne, hvordan EU kan skabe vækst og arbejdspladser 
i Danmark, hvis de borgerlig-liberale kræfter i Europa får et godt valg.

Et konkret eksempel: I disse dage arbejder gode kræfter i EU og USA på en historisk fri-
handelsaftale. Dansk Industri udgav i oktober sidste år en rapport, hvor nogle af forde-
lene blev ridset op ved en mulig aftale: 15.000 nye jobs i Danmark, øget dansk eksport 
med op til 27 mia. kr., og lavere priser på bl.a. fødevarer og elektronik for forbrugerne.

Dansk Folkeparti vinder valget, hvis vi lader Dansk Folkeparti og EU-skeptismen domi-
nere den politiske dagsorden. Lad os i stedet være partiet, der går til valg på de positive 
budskaber om frihandel, erhvervsudvikling og EU som fredens og frihedens projekt. 
Kun sådan vinder vi EU-valget.
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”Lokalt” nyt fra regionen
Af Stephanie Lose, regionsrådsmedlem

Det nye regionsråd er kommet godt fra start, og vi er i fuld gang 
med de mange spændende opgaver, der skal løses. I indlægget 
her, vil jeg komme ind på et par af de ting, der specielt vedrører 
den lokale ”andedam” her i Esbjerg Kommune.

Ny facade til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
I disse år bliver sygehuset i Esbjerg massivt renovereret og ud-
bygget. Nu er turen også kommet til det udvendige udseende. 
Især den gamle sengebygning har længe trængt til et ansigt-
sløft. Den fremstår i dag med de gamle, originale facader fra 
opførelsen af bygningen i midten af 1970’erne. Derfor har re-

gionsrådet bevilliget 50 mio. kr. til at give sygehuset en ny glasfacade. Dermed kommer 
udseendet til at matche det løft i behandling og indretning, som sygehuset også oplever 
indvendigt. Facaderenoveringen skal være afsluttet i 2017.

Ingen LAG til Esbjerg Kommune
I 2014 starter en ny periode for de lokale aktionsgrupper, der skaber liv, udvikling og ar-
bejdspladser i landdistrikterne. By-, bolig- landdistriktsminister Carsten Hansen sendte 
fornylig et udkast i høring, hvor Esbjerg Kommune ikke længere ville få en lokal ak-
tionsgruppe. Argumentet var, at der ikke var en høj nok andel af kommunens borgere, 
der bor i landdistrikter, og af afstanden til Esbjerg by er relativt lille. Det er ganske 
uforståeligt, at man på den måde behandler borgerne i landdistrikterne i store kommu-
ner anderledes og dårligere end borgerne i landdistrikterne i små kommuner. Esbjerg 
kommune har op mod 30.000 indbyggere, der bor i landdistrikter – det er der ikke 
mange andre kommuner, der kan mønstre. Ligesom byrådspolitikerne i Esbjerg, har vi 
i regionens Udvalg for Regional Udvikling, hvor jeg er formand, protesteret over dette. 
Desværre uden held, da ministeren har fastholdt sin beslutning. 

Jerne station undervejs
Transportministeriet har udgivet en rapport om optimering af stationsstrukturen i Dan-
mark. Den kigger bl.a. på muligheden for at bygge en ny jernbanestation i Jerne i Es-
bjerg, som kan betjene lokalområdet og de op mod 5.000 studerende i området (på 
University College Syd og senere også SDU). I Udvalget for Regional Udvikling har 
vi skyndt os at sende en positiv opfordring til ministeriet om at gå videre med de planer 
– planer som kan være med til at sikre potentialet i en nærbane med halvtimesdrift på 
strækningen Ribe-Esbjerg-Varde.
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Stor tilhænger af EU
Af Anders Rohr Jørgensen, byrdsmedlem

Personligt er jeg stor tilhænger af EU, og for mit vedkommende 
overstiger de positive ting ved EU-samarbejdet ulemperne. I mit 
eget erhverv oplever jeg utrolig mange positive udspil fra EU, 
bl.a kan jeg nævne, at en simpel ting som en printer, der i dag 
sælges på det Europæiske marked, skal bruge de samme typer 
kabler uanset fabrikat. Herved undgås et kæmpe ressourcespild, 
da alle i forvejen har kablerne og kan genbruge dem. Inden for en 
overskuelig fremtid kommer det samme til at gøre sig gældende 
med mobiltelefoner. Dette udløser i sidste ende en lavere pris på 
produktet, og ikke mindst er det gavnligt for miljøet. EU sikrer 
også, at de produkter, vi hver dag omgiver os med, ikke er lavet 

af skadelige stoffer og lever op til skrappe miljøkrav. Det er ting, som jeg som forbruger 
værdsætter. I min egen virksomhed køber jeg rigtig mange varer i andre EU- lande, der-
for ser jeg handelssamarbejdet mellem EU-landene som noget af det vigtigste ved vores 
medlemskab.  Jeg håber på og ser frem til, at der i fremtiden kan skabes en lignende 
frihandelsaftale med USA. Det vil være til stor gavn for beskæftigelsen i Danmark, og 
det anslås, at en aftale vil kunne skabe 15.000 nye danske arbejdspladser. Jeg kunne 
godt tænke mig, at vi i Esbjerg Kommune blev bedre til at få virksomheder til at benytte 
sig af det Syddanske Bruxelles kontor (SDEO), som står klar med rådgivning om bl.a. 
deltagelse i EU-projekter, ansøgninger til EU-midler og generelle informationer om sa-
marbejdet med de andre medlemslande. Jeg tror, at mange virksomheder og iværksæt-
tere vil kunne få meget mere ud af vores samarbejde med EU end de er klar over. 

Nogle af de ting, som lige nu bekymrer mig er bl.a., at vi fra 2015 er på vej ud af Eu-
ropol samarbejdet. Jeg håber at de nye folkevalgte efter den 25. maj vil have særligt 
fokus på dette og på emner som grænseoverskridende kriminalitet, og ikke mindst den 
meget omtalte “Velfærdsturisme”, som efter min mening kan komme til at true det dan-
ske velfærdssamfund. 

Overordnet set er jeg stor tilhænger af EU samarbejdet og håber derfor på et godt valg 
til de EU venlige partier den 25. maj. Så husk at stemme, når valgdagen kommer.
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EU har stor betydning i kommunerne
En analyse fra KL viser, at over halvdelen af punkterne på danske 

byrådsmøder er påvirket af EU.
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Analysen inddeler EU’s påvirkning i to kategorier. Den direkte 
såkaldt retslige påvirkning, hvor kommunerne er forpligtet til 
at efterleve EU-lovgivning på et bestemt område. 34 procent af 
punkterne på kommunalbestyrelsernes dagsordener er påvirket 
af EU på den måde, og det er særlig udbredt på miljø- og udbud-
sområdet.

Den anden kategori er den mere indirekte politiske påvirkning 
fra EU, som ifølge analysen berører 19 procent af punkterne på 
de kommunale dagsordener. Det dækker over, når EU vedtager 
en målsætning på et bestemt område. Herefter beslutter den dan-

ske stat typisk en strategi og nogle konkrete værktøjer for at nå den målsætning. Og de 
værktøjer vil ofte involvere kommunerne på den ene eller anden måde. På skoleområdet 
er kommunerne for eksempel blevet forpligtet til at udarbejde handleplaner for deres 
folkeskoler, som kan bidrage til at nå EU’s målsætning om at reducere frafald i skolen 
og øge andelen af unge, som får en videregående uddannelse.

Det er vigtigt, at kommunerne i fællesskab husker at kigge lidt mere sydpå til Bruxelles 
frem for til Folketinget for at få indflydelse. Hvis man er tidligt nok på færde, kan man 
få mere indflydelse, når tingene drøftes i EU, end når direktiverne blot skal imple-
menteres i Danmark. Derfor er der god grund til at vælge de rigtige kandidater til EU 
parlamentet.

Når vi så har anerkendt vigtigheden af EU’s betydning i kommunerne og i regionerne, er 
det - efter min mening - også vigtigt, at vi husker EU’s betydning for freden i Europa.  

Den ældre generation og ældre politikere refererer ofte til det europæiske samarbejde 
som et fredsprojekt med rødder i 2. Verdenskrig. Dette er en fin reference og en meget 
vigtig fortælling for dem, som har oplevet et splittet Europa uden fred.

Men EU er for den yngre generation, som aldrig har oplevet andet end fred i Europa, 
mere end et fredsprojekt . Man kan passende beskrive EU i dag som værende ‘mu-
lighedernes Europa’. En beskrivelse, som kan give yngre generationer det bedste billede 
af, hvorfor samarbejdet i EU også giver mening den dag i dag.
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen �, ���0 Esbjerg V

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

� Jeg vil gerne vide mere om (emne):

    

� Jeg vil gerne kontaktes af den lokal  

    Venstre formand

� Jeg ønsker at blive medlem af Venstre

� Jeg vil gerne kontaktes af en lokal VU’er

� Jeg ønsker at blive medlem af VU

navn: 

Adr: 

Postnr./by: 

sendes til:

Ketty Christoffersen

ommevej 2

��40 bramming

Eller mailes til:

keot@mail.dk


