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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. 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: Jacob Lund, Carit Etlars Allé 57, 6700 Esbjerg 
Tlf. 22131422 Mail: jl@lundskilte.dk

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

Europa medlem 
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 61625504 Mail: 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

Jørgen Seyfarth, Engen 4, 6720 Fanø  
Tlf. 23669658
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BLADUDVALG
Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

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

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 25. december 2014 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Folketingsvalget står for døren

Sommeren går på ”held” – valg til Folketinget står for døren og 
Danmarks fremtid står for døren.
Derfor er det kommende valg  det vigtigste lige nu.

Kære Venstre medlemmer – vi skal om nogen samle os og få 
venner, bekendte og andre godtfolk i tale. Fortælle dem at det om 
noget gælder Danmarks fremtid, og at man skal stemme og støtte 
op om Venstre i vore liberale holdninger og sikrer Danmark mod 
en rød regering.

Esbjerg har to stærke kandidater til Folketinget.

Min opfordring til jer alle – Stem personligt  – så får vi  begge vore kandidater på 
tinge.

Det er nu man skal melde sig frivillig, hvis lysten er der og gerne vil gøre en forskel.

Ketty Christoffersen, 
Formand for Kommuneforeningen

Kære læser 

Vi har som tidligere fortal valgt at prøve at bygge bladet op om et tema - denne gang 
Sundhed. Derfor får I et blad, hvor forskellige emner indenfor sundhed debatteret af 
vores politikere. 
Næste gang vil temaet være: “Skolepolitik” herunder skolereformen i praksis.

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. I er 
også meget velkomne til at stille spørgsmål til nuværende eller næste emne.
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, spørgsmål og forslag til emner sendes senest den 15 december.  2014 til 
mail: lena.s.j@bbsyd.dk 
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LOF Esbjerg 
Bramming – Ribe – Esbjerg 
  22 33 85 54   esbjerg@lof.dk   http://esbjerg.lof.dk  
CVR/SE-nr.: 32050417      Bankkonto: Nordea  reg. 2540  kontonr. 4384542862 

 
 

Fra bondegård til bispegård 

 

Tirsdag, den 7. oktober 2014 kl. 19.00 
Restaurant Parken, Søvej 9, 6700 Esbjerg 

Biskop Elisabeth Dons Christensen, har tilbragt det meste af sit voksenliv i Ribe, hvor hun  har haft et 
rigt liv. 

Elisabeth Dons Christensen voksede op på landet. Hun blev cand. mag. i historie og 
kristendomskundskab i 1973 og cand. theol. i 1993.  
Elisabeth underviste på  Esbjerg Amtskommunale Gymnasium fra 1973-1980 og efterfølgende på Ribe 
Statsseminarium. 

Elisabeth Dons Christensen var hjælpepræst ved Ribe Domkirke fra 1973 og sognepræst ved Søllerød 
kirke i 1997. 
 
I 2003 vendte Elisabeth Dons Christensen  tilbage til Ribe. Denne gang som biskop. Den højeste stilling, 
man kan opnå i Den danske Folkekirke. 

Bispestillingen fratrådte hun den 31. maj 2014; så venter der nogle spændende pensionist år. 

Kom og hør Elisabeth Dons Christensen egen spændende fortælling 

Tilmelding pr. telefon, mail eller via vores hjemmeside  
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Venstre vil prioritere sundhedsvæsenet
Af Carl Holst, folketingskandidat, Esbjerg Omegnskredsen

Indholdet og ambitionerne i regeringens nye sundhedsudspil er 
jeg meget enig i. 
Jeg glæder mig også over, at landets finansminister har fundet en 
pose penge til sundhedsvæsenet. De falder på et tørt sted.
Det, der undrer mig som regionsformand i Syddanmark, er, at 
meldingen var en ganske anden, da jeg så sent som i juni sad til 
bords med Bjarne Corydon ved forhandlingerne om regionernes 
budget for det kommende år. 
Faktisk indebærer resultatet af disse forhandlinger, at alle re-
gioner p.t. må lægge låg på aktiviteten og nedjustere en række 
sundhedstilbud. Samtidig må planlagte opdateringer af vores 

sygehusbygninger udskydes, fordi regeringen skærer voldsomt i regionernes anlæg-
srammer.
Men hov. Lige pludselig er der fem milliarder kr. til sundhedsvæsenet. 
Hvorfor blev denne kanin ikke trukket op af hatten, da vi forhandlede økonomi og mål-
sætninger for sundhedsvæsenet i juni?
Fordi det er ren valgflæsk. Med en regering, der i hele perioden har strammet øko-
nomien i sundhedsvæsenet, skal oplægget åbenlyst sløre de seneste års neddrosling af 
vores sundhedssystem. I denne regeringsperiode har vi oplevet markant nedprioritering 
på området i forhold til tidligere. Økonomiaftalerne dækker ikke engang de udgifter, 
der følger af den demografiske udvikling – og i år har vi måttet bistå regeringen med at 
finansiere landets sundhedsvæsen via dræn i regionernes kassebeholdninger. 
Trods vores krav om samlet nulvækst i den offentlige sektor kan jeg garantere, at Ven-
stre aldrig vil nedprioritere sundhedsvæsenet, tværtimod. Under den tidligere regering 
var det da også muligt for regionerne at forhandle rimelige økonomiske budgetter hjem. 
Bekæmpelse af ventelister og satsning på behandling var – og vil fortsat være – en af 
vores højest prioriterede opgaver.
Den nuværende regerings sundhedsudspil burde ikke hedde ”Jo før – jo bedre” men 
retteligt ”Jo tættere på valget – jo bedre”. 
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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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Hunden, der fodres med sin egen hale!
Af Stephanie Lose, regionsrådsmedlem

I skrivende stund er budgetlægningen i regionen så småt beg-
yndt. Økonomiaftalen, som blev indgået mellem regionerne og 
regeringen i juni, sætter rammerne for, hvor mange penge vi i 
regionsrådet har at gøre godt med. Og det er ikke mange. For re-
geringen prioriterede ikke sundhedsområdet i økonomiaftalen.

Aktiviteten i sundhedsvæsenet må i det kommende år stige med 
2 % - men vel og mærke 2 %, som vi i regionerne selv skal finan-
siere via produktivitetsstigninger. I Region Syddanmark betyder 
det, at der skal leveres ekstra behandlinger til en værdi af 300 
mio. kr. uden at der følger penge med. Pengene skal finansieres 

via effektiviseringer og besparelser. Det samme gælder det øvrige udgiftpres til f.eks. 
særlig dyr medicin og mere aktivitet hos de praktiserende læger, flere ældre og flere 
kronikere. Stiger aktiviteten med mere end 2 %, følger der heller ikke en krone med. 
Selvom vi i regionsrådet på forhånd har aftalt reduktion i antallet af skadeklinikker og 
en række andre tiltag, resterer der stadig en ramme for besparelserne på driften på om-
kring 100 mio. kr., som vi nu skal i gang med at finde. Dertil skal lægges reduktioner 
og udskydelser af nye sygehusbyggerier for i omegnen af en kvart milliard. Sygehus-
byggerier som skulle færdiggøre den store strukturændring i sundhedsvæsenet, og som 
skulle understøtte behandling af høj kvalitet og en effektiv drift. 

Desto mere paradoksalt virker det, at regeringen nu – i forbindelse med lanceringen 
af sit finanslovudspil – pludselig kan trylle 5 mia. op af lommen målrettet initiativer 
på sundhedsområdet. I juni var regeringens kistebund tom – nu viser det sig så, at der 
alligevel lå ”små” 5 mia. på kistebunden. De penge er vi naturligvis glade for, men det 
føles unægtelig lidt som om, at vi fodres med vores egen hale. Det havde været mere 
rimeligt overfor regionerne og de mange dygtige ansatte, der knokler på vores sygehuse 
hver eneste dag, at de var kommet på bordet i økonomiforhandlingerne. Nu må vi i ste-
det spare på livet løs, velvidende at der formentlig til januar kommer penge dumpende 
til nye aktiviteter. De penge bærer et helt tydeligt stempel, hvor der står ”valgflæsk” på. 
For det er det, det er. Valgflæsk, som skal bruges i et forsøg på at vinde regeringsmagten 
igen. 
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Sundhed!
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem

Sundhed fylder i dag rigtig meget i den offentlige debat. Det er 
et stort område og man kan finde rigtig mange emner at skrive 
om.
Jeg har valgt på sundhed og motion ud fra det frivillige forening-
sliv perspektiver. Foreningerne er jo basis for rigtig mange men-
neskers mulighed for at dyrke motion. Og der er mange mu-
ligheder, - vores lokale foreninger er gode til at tilbyde mange 
forskellige former for motion, og der kommer hele tiden flere 
”nye” motionsformer til. Jeg tror aldrig at udbuddet har været 
større end nu. 
I de senere år har der været rigtig stor søgning til f. eks fitness, 

løb og cykling. Og det er på bekostning af de mere traditionelle hold-idrætsgrene som 
fodbold og håndbold. Tendensen går imod de mere individuelle motionsformer, hvor 
man selv kan bestemme træningstiderne. Det betyder at klubber med de ”gamle” mo-
tionsformer har lidt svært ved at holde medlemstallet. Det kræver en vis omstilling ude 
i klubberne, man skal være god til at se hvilken retning folks ønsker om motion går. Og 
der har vi også som kommune en stor opgave med at give klubberne gode muligheder 
for at udvikle sig.
    Efter min mening har idrætsforeningerne rimelig gode økonomiske vilkår i Esbjerg 
Kommune .Der hvor jeg tror, vi kan forbedre os er på administrations området. De friv-
illige ledere yder en kæmpe indsats for at gøre det attraktivt at dyrke motion for vore 
borgere. Og for at de ikke kører sur i det, skal vi gøre alt for at forenkle det administra-
tive arbejde i foreningerne. 
Vores frivillige ledere udgør et stort aktiv i vores kommune og dem skal vi værne 
om!!!
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Hvad er sundhed?
Af Alex Sørensen, Byrådsmedlem

Når vi snakker sundhed – hvad tænker vi så på?

Mange tænker mad eller overvægt. Nogle tænker motion eller 
træning. Andre tænker sygdom.

Men hvad er Sundhed egentlig? 

Ifølge Wikipedia er ”Sundhed et bredt begreb, som dækker over 
tilstande og aktiviteter vedrørende menneskets velvære – såvel 
fysisk som mentalt velvære.” Begrebet Sundhed kan også deles 
op i fysisk og psykisk sundhed. Sundhed er ikke bare sygdom, 

men står for fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Jeg tror, de fleste betragter ordet sundhed i forbindelse med sygdom. På den måde kom-
mer ordet ”Sundhed” til at være lidt negativt. Sundhed kan ligeså godt være at man 
føler sig godt tilpas. F.eks. efter en løbe- eller svømmetur. Eller at man har det godt hver 
morgen, man står op. 

I Esbjerg Kommune har vi en aktiv sundhedspolitik, hvor vi forsøger at holde borg-
erne aktive. Dette gælder alle aldersgrupper. Det er vigtigt, at vi har et godt og aktivt 
foreningsliv, hvor vore børn, unge og ældre mennesker har mulighed for at røre sig. 

Men lad os ikke glemme den aldersgruppe der er imellem de unge og de ældre – os 
mellem 25 og 65 (hvor er grænsen til at være ældre?). Det er vigtigt, at alle aldersgrup-
per holder sig i gang for have en god sundhed. Men samtidig er det vigtigt at tænke på 
vigtigheden af den psykiske sundhed f.eks. stress og andre psykiske sygdomme.  Den 
psykiske sundhed koster hvert år rigtig mange penge for det danske samfund, og derfor 
er det lige så vigtigt at forbedre og vedligeholde den psykiske sundhed, som det er at 
forbedre og vedligeholde den fysiske sundhed.

I Esbjerg har vi utrolig mange aktiviteter og tiltag for at være ”En sund Kommune”. 
Esbjerg Kommune har en meget aktiv unge- og ældrepolitik.  Kultur- og Fritidsområdet 
har også en kæmpe betydning for det, at Esbjerg Kommune fremstår som en ”sund” 
kommune at leve i. 

Her til afslutning må et godt slogan være at  ”sunde borgere giver en sund Kommune”.
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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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Faste læger fremmer sundheden på ældrecentre
Af Bente Bendix, byrådsmedlem

Forebyggelse af sygdom og fremme af sundheden har altid haft 
mit store fokus.
På ældreområdet er der nu rejst en ny debat, som omhandler  
“Fast tilknyttet læge på hver ældrecenter”. Plejehjemsbeboerne 
har altid brugt deres egen private læge, og det giver selvfølgelig 
også ret god mening. Nu har projekter på enkelte ældrecentre i 
andre kommuner imidlertid vist, at den ældres sundhed højnes 
væsentlig, såfremt der er tilknyttet en fast læge til ældrecentret.
Projektet har vist, at den ældre får bedre medicinstyring, samt 
at der kan hentes store økonomiske besparelser, idet plejeperso-
nalet kun skal henvende sig til een læge fremfor mange forskel-

lige privat praktiserende læger.
Jeg synes, det er en interessant debat, som vi absolut bør tage i Esbjerg kommune. Kan 
den ældres sundhed højnes, og samtidig være besparende, så må det være en vinder situ-
ation. Esbjerg kommune har dog store udfordringer, idet vi mangler praktiserede læger 
til byens borgere. Dog må det ikke stå i vejen for en debat af ovenstående, og jeg ser 
frem til at god politisk diskussion samt en god dialog med foreningen for praktiserende 
læger.

Active Living – en strategi for bevægelse
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Kultur- og Fritidsudvalget har for nylig vedtaget at igangsætte et 
forarbejde for udvikling af en Active Living-strategi for Esbjerg 
Kommune. Begrebet stammer fra USA, og betyder kort fortalt, 
at man tænker fysisk aktivitet ind i alle hverdagens handlinger og 
gøremål. Strategien kommer til at arbejde ind i en lang række af 
allerede eksisterende kommunale politikker, såsom cykelpolitik, 
ældrepolitik, sundhedspolitikken mfl. For at sikre at strategien 
ikke kun bliver forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, har den 
været til behandling i samtlige politiske fagudvalg, inden den 
kom i Byrådet. Strategien vil blive til i samarbejde med Syddan-
sk Universitet, og vil derfor blive forsknings- og evidensbaseret. 

For borgerne i Esbjerg Kommune vil strategien forhåbentlig komme til at betyde, at 
man i sin dagligdag vil opleve at en aktiv hverdag er et naturligt valg. I praksis forplig-
tes de kommunale forvaltninger til i højere grad, at tænke på tværs af siloerne, således 
at der opstår fornuftige synergier, når man laver kommunal planlægning. Det gør man 
i et vist omfang naturligvis i dag, men der findes faktisk ikke et koordineret overblik 
over de mange forskellige sundheds- og bevægelses-tiltag, som allerede eksisterer i 
kommunen.
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Tag familie og venner med
Torsdag den 4. december 2014 kl. 18.30

på Guldager Kro
Pris pr. kuvert 100 kr.

Tilmelding senest torsdag den 27. november 2014 til:
  Egon Rasmussen - tlf. 75 16 93 43

E-mail: erna-egon@bbsyd.dk
eller

Lena Schou Jørgensen, - tlf. 29 29 91 15.  
E-mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Venstre
PS: Der kan serveres anden menu i stedet for gule ærter!
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Venstres to kandidater

Så har Venstre to kandidater klar 
til det snarlige folketingsvalg!

Esbjerg Omegnskreds opstiller Carl Holst
Esbjerg Bykreds opstiller Jesper Juul Larsen

Kommuneforeningen ønsker dem begge et godt valg 
og håber alle venstrefolk i kommunen 

vil bakke op om de to kandidater
og arbejdet i valgkampen.
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Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt
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refsgaard rullegræs ribe
leverandør til private og professionelle
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Åben alle ugens dage - ring for et godt tilbud

Henrik refsgaard olesen - 20 28 �0 44

www.refsgaardrullegraes.dk

JAN OLSEN
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Venstre Esbjerg Vest vil gerne invitere til et besøg 
på denne spændende virksomhed

Tirsdag den 4. november fra kl. 19 – 21

Program:
En kort velkomst til Lufthavnen
Herefter serveres der en kop kaffe, mens vi hører om Esbjerg Lufthavns historie
Til sidst får vi en rundtur på lufthavnen

Da der er begrænset antal pladser, er det først til mølle princip!

Tilmelding til Lena Schou Jørgensen på mobil: 29 29 91 15 eller mail: 
lena.s.j@bbsyd.dk

•
•
•

Esbjerg Lufthavn
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Kan vi gøre det bedre?
Af Jesper Juul Larsen, folketingskandidat, Esbjerg Bykreds

Så skulle man opleve regeringens rokade nummer syv inden for 
blot tre år.
Vel næppe et udtryk for den stabilitet og vedholdenhed, der gerne 
skulle kendetegne landets politiske ledelse.
Men sådan er demokratiet også. 
Demokratiet er, som man siger, sin egen dom, sit eget mål og sin 
egen vægt.
Det er vigtigt, at vi konstant hæger om det – og vejer, om vi nu 
også udmønter det ordentligt i praksis.

Fornyelig vakte det opsigt i dagspressen, da jeg stillede spørgsmål til regionernes beret-
tigelse.  
Og det gjorde jeg ikke kun ud fra en overbevisning om, at andre end regionerne må 
kunne drive sygehusene bedre – i et samarbejde mellem Staten, kommunerne og private 
virksomheder.
Jeg finder således i det hele taget tiden inde til at justere kommunalreformen for at vur-
dere, om vi nu også har fået den rigtige struktur – en rimelig ansvarsfordeling mellem 
vore folkevalgte i den demokratiske proces.

For det er jo sådan, at man til regionsrådene har valgt nogle politikere med den helt 
utaknemlige opgave, at de skal administrere nogle budgetter, der er udstukket af nogle 
andre politikere – nemlig dem inde i Folketinget. 
Og går det galt, må regionspolitikerne tage skraldet.
Vi ser det nu igen tydeligt med regeringens nye finanslovsforslag, hvor man afsætter 
godt 5 mia. kroner med øremærkning til flere områder i sundhedssektoren – bl.a. 1,1 
mia. kroner til en bedre kræftbehandling. 
Men lykkes tingene ikke, sendes sorteper videre til regionerne.
Jeg har ganske enkelt svært ved at se det rimelige i, at vi vælger politikere, som ikke 
bærer ansvar for deres egne beslutninger.

For ikke så mange år siden lød det ofte fra Sydvestjylland, at der er ”for langt til Chris-
tiansborg.”
I dag har trafikal og kommunikativ infrastruktur ganske vist reduceret afstanden betrag-
teligt.
Men det ændrer ikke ved, at der nærmest er gravet en grøft mellem regionerne, Folket-
inget og for den sags skyld også kommunerne, når det gælder ansvarsfordelingen inden 
for sundhedssektoren.
Det vil jeg som Esbjerg bys folketingskandidat gerne lave om på – ligesom jeg i øvrigt 
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Sundhed og forebyggelse
Af Henrik Andersen, byrådskandidat

Ca. en tredjedel af befolkningen lider af folkesygdomme. Syg-
domme som langt hen af vejen er forårsaget af at vi spiser, drik-
ker og ryger for meget og af vores stille siddende livsstil, sådan 
er det også i Esbjerg Kommune.

Derfor er det meget vigtigt, at der kommer endnu mere fokus 
på forebyggelse. Målrettet forebyggelse kan skære i sundhed-
sudgifterne og samtidig forbedre den enkeltes livsvilkår. Nogle 
mennesker kan selv finde vej til et sundt liv. Andre skal have 
hjælp og støtte til at omlægge deres vaner. Denne hjælp behøver 
nødvendigvis ikke varetages af kommunen, kan eksempelvis ske 

i samarbejde med frivillige organisationer og idrætsforeninger. Men kommunen skal 
sikre at tilbuddene har den nødvendige kvalitet. Vi skal undgå, at folk bliver syge, og vi 
skal sørge for at dem, som allerede er syge bliver hurtigere raske.

Pårørende skal inddrages mere i plejen af syge. Det giver god mening at lade pårørende 
tage mere ansvar for deres nærmestes behandling og pleje, for patienter med engagerede 
pårørende klarer sig langt bedre i sundhedsvæsenet. Samtidig er det jo også godt for 
økonomien. Dog må vi ikke glemme den gruppe, som ikke har noget netværk.

Realiteten er, at vi som politikere står med en bunden opgave om at holde et fornuftigt 
serviceniveau og samtidig tænke i billigere – og helst bedre – løsninger. Heldigvis ude-
lukker de to ting ikke hinanden. Der er ingen vej uden om en prioritering. Det er nemt 
at kræve, sværere at finde pengene.

ser det som min vigtigste opgave, at vore lokale anliggender havner præcist der i Folket-
inget og regeringen på en sådan måde, at vore folkevalgte på Christiansborg viser os 
respekt og aldrig glemmer, at der altså er noget, der hedder – Esbjerg!

Det var Venstre, der – uden mange ministerrokader – var det vedholdende regeringsparti 
bag den seneste kommunalreform med Lars Løkke Rasmussen som ”arkitekt.”
Derfor bør Venstre også være netop partiet, der på bedste demokratiske vis rummer 
spørgsmålet om regionernes fremtid i en debat, hvor vi spørger os selv, om vi ikke kan 
gøre det bare lidt bedre.
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Kere sig om hinanden
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Jeg tror, alle vil give mig ret i, at udsagnet: “At kere sig om hi-
nanden” er en god og vigtig liberal tanke.

Den 2. august skrev Politiken om pårørendepolitik:
“En rundspørge foretaget af Politiken Research viser, at halvdel-
en af de 58 kommuner, der svarer, enten helt eller delvist har 
en politik for inddragelsen af pårørende til pleje af ældre, syge 
eller handikappede, mens yderligere 12 har planer om en politik 
på området. Også Danske Regioner vil i løbet af efteråret(2014) 
udforme en pårørendepolitik. Et helt nødvendigt skridt, hvis de 
samlede udgifter på omkring 200 milliarder kroner til sundhed-

sområdet skal holdes nogenlunde i snor, mener Bent Hansen, der er formand for Danske 
Regioner.”
Derfor vil jeg gerne appellere til, at kommunen sætter fokus på pårørendepolitikken 
som led i kommunens sundhedsprofil.

Argumenter som: 
“vi har ikke tid”,
 “det er alene samfundets opgave at tage sig af de ældre”,
 “ når de ældre hele livet har betalt skat, skal de også passes af samfundet”, 
køber jeg simpelthen ikke som værende en del af en liberal sundhedspolitik. Vi har for 
mig at se alle et ansvar.  
Der er mange opgaver, som pårørende kan deltage i uden at de ansatte bliver kørt ud på 
et sidespor eller at de pårørende forventes at påtage sig komplicerede plejeopgaver. Og 
samtidig kan det også give bedre forståelse og dialog begge veje - mellem de pårørende 
og de ansatte.

Og det har også den helt åbenbare sidegevinst, at generationer bliver knyttet bedre til 
hinanden. Og det kan være en tak fra den yngre generation til den ældre generation for 
det, de har skabt. 
For hvor meget kender mange unge til deres bedsteforældre? Får de besøgt deres bedste 
eller -oldeforældre på plejehjemmet?
Får børnene besøgt deres forældre på plejehjemmene udover pligtbesøg?

Vi kan altid fremme forståelse for hinanden ved at møde hinanden. Samtale mellem ung 
og gammel kan fint ske ved at vi hjælper med praktiske gøremål. Og samtidig tage del 
i ansvaret for at passe på og være noget for hinanden.

God liberal politik er det personlige ansvar - også for den ældre generation. Det indbe-
fatter en omsorgsfuld pleje og nærvær fra pårørende i det omfang, det kan lade sig gøre. 
Så vi ikke kun overlader til andre at kere sig for og passe vore ældre.
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VU mener: Socialdemokraterne oversælger 
sundhedsplanen

Af Jens Vind, byrådsmedlem og Anna Dose, formand for VU Esbjerg

Hovedlinjerne i Regeringens sundhedsplan 
er svære at være uenige i. Kroniske syg-
domme skal opdages tidligere, flere skal 
overleve kræft og mere åbenhed om sund-
hedsvæsnets resultater, er alle udmærkede 
politiske målsætninger, som vi i Venstre 
også bør kunne skrive under på. Man kan 
dog ikke lade være med at undre sig over, 
at man i udspillet kun lægger op til at tilføre 
500 mio. mere til sundhedsvæsnet i 2015. 
Socialdemokraterne gik til valg på et bud-

skab om et økonomisk løft at sundhedsområdet på 7,5 mia. i 2015. Det er 15 gange 
mere, end hvad de nu lægger op til med sundhedsplanen. Der vil på ingen måde være 
råd til at indfri de mange løfter fra valgkampen, som at alle skal kunne få en diagnose 
indenfor 30 dage, og at afgifterne på sunde fødevarer skulle sænkes.
Det klinger derfor hult, når Socialdemokraterne påstår, at Venstre ikke vil være med til 
at lave forbedringer på det sundhedspolitiske område, for regeringen har selv underpri-
oriteret området indtil nu, og lægger nu op til en plan, som er uambitiøs. Venstre har 
prioriteret sundhedsområdet højt, da vi sad i regering, og bør fortsætte denne linje. 
Socialdemokraterne oversælger deres plan og mangler ambitioner, især på kræftområ-
det. Derfor er det op til os at gå forrest og udvise vilje til at løfte området.
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Bekendtskab med kommunen indefra
Af Anders Rohr Jørgensen, byrdsmedlem

Jeg har i mit første halve år i byrådet fået et godt indtryk af 
Esbjerg Kommune som virksomhed og arbejdsplads, og jeg er 
egentligt positivt overrasket over, hvor meget man gør for både 
de ansatte, og ikke mindst for borgernes sundhed og trivsel. En 
af de første ting jeg hæfter mig ved er, at man i Esbjerg kommune 
sidste år havde Danmarks 4. laveste sygdoms fravær, blandt de 
danske kommuner. Det lyder rigtig flot, men jeg blev ærlig talt 
forbavset over at se at en fjerdeplads lød på “kun” 9,8% fravær. 
Målet må være at komme længere ned. En anden ting jeg finder 
enormt positivt, er de temamøder kommunen i foråret har arrang-
eret om demens i samarbejde med alzheimerforeningen. Jeg har 

personlig modtaget ros på kommunens vejne for netop denne begivenhed. Oplysning 
og forebyggelse er efter min bedste overbevisning vejen frem. Og det leder mig hen på 
tiden efter et sygdoms forløb, for her tror jeg, at vi kan blive bedre hvis vi forstærker 
indsatsen med genoptræning og rehabilitering, således vi i højere grad undgår at få 
borgerne tilbage i hospitalssengen. Også på dette område klare Esbjerg sig bedre end 
gennemsnittet af de danske kommuner. Så alt i alt kan jeg kun sige, at det har overrasket 
mig positivt at stifte bekendskab med vores kommune indefra. 
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Opslagstavlen

Tirsdag den 4. november, kl. 19.00 - ca. 21.00
arrangerer Venstre Esbjerg Vest 

besøg på Esbjerg Lufthavn
Se side 15 i Kornblomsten

Torsdag den 4. december, kl. 18.30
Gule ærter på Guldager Kro
Se side 12 i Kornblomsten

Torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.00 
Venstre Esbjerg Vest afholder generalforsamling

i Jon og Dittes hus
Indlægsholder er Folketingskandidat Jesper Juul Larsen 
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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


