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Både  
grundlovsdag  

og valdemarsdag 
blev fejret med 

coronaregler i år, 
men der blev trods 

alt flaget. 
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Venstre har jubilæum og fylder i år 150 år. 
Det er intet mindre end imponerende i en 
verden, hvor nye partier i både indland og 
udland i hast skyder op. De fleste af dem 
med en relativt smal dagsorden og uden 
et klart ideologisk kompas.

Et hus står nu engang stærkest, når det er 
bygget på et solidt fundament. Og det er 
Venstre! Liberalismen er vores byggesten, 
og kompasnålen peger på frihed, fællesskab 
og frisind. Tre ord, som går igen i Venstres 
Principprogram.

Som Venstre-folk er det nemt at påstå, at 
Venstre er noget helt særligt. Men der er 
noget om snakken: Modsat de fleste andre 
partier er Venstre nemlig vokset nedefra og 
op. Ja, faktisk er vi en græsrodsbevægelse.

Fra fraktioner til fællesskab
Venstres dåbsattest blev skrevet i juni 1870, 
hvor en lang række Venstre-fraktioner – 
lokalforeninger i kredse og sogne – blev 
enige om fremover at ville arbejde sam-
men. Og derfor er det et historisk kuriosum, 
at Venstres Landsorganisation faktisk er 
yngre end partiet. Den kom først til i 1929. 
Og da Venstre før den tid var repræsenteret 
i både Rigsdagen og i Folketinget, så er 
det faktisk ikke muligt at lave en præcis 
oversigt over, hvor mange formænd, vi 
gennem tiden har haft.

150 år – det spænder faktisk over fire men-
neskealdre. Og det er i politik som i livet 
generelt: Det går op, og det går ned. Der 
har været dage med nederlag og dage med 
triumf. Der har været modvind, og indimel-
lem har vi decideret oplevet storm. Men 
Venstre er aldrig blevet blæst af pinden.

Vi har formet Danmark
Gennem 150 år har Venstre spillet en 
central rolle i dansk politik. De fleste af 
danmarkshistoriens store forlig har liberale 
fingeraftryk. Det gjaldt forsvarslovene fra 
århundredeskiftet, de store sociallove i 
30’erne og vor tids velfærdsforlig og re-
former. 

Det var Venstre, der efter systemskiftet i 
1901, dannede den første parlamentariske 
regering. Og dermed blev Venstre-manden 
J.H. Deuntzer Danmarks første statsmini-

ster. Det var I.C. Christensen, der som den 
første i 1903 gav kvinder stemmeret, så de 
kunne stemme ved menighedsrådsvalg. 
Ligestillingskampen fortsatte, og i 1915 fik 
kvinder stemmeret til Landstinget. 

Det var statsminister Erik Eriksen, der 
mesterligt stod fadder til grundloven fra 
1953, og med Anders Fogh Rasmussen og 
Lars Løkke Rasmussen kom de afgørende 
reformer, der gav Danmark den økonomisk 
robusthed, der her under corona-krisen har 
vist sig fuldstændig afgørende for samfun-
dets evne til at komme videre.

Med Poul Hartling, Henning Christoffersen 
og Anders Fogh Rasmussen har Venstre 
været leverandør af folk til vigtige interna-
tionale topposter i FN, EU og NATO.

Fyldt af stolthed
Siden systemskiftet i 1901 og frem til i dag 
har Venstre været regeringsbærende eller 
medlem af regeringen i næsten halvdelen 
af tiden. Venstre har altid haft folkelig 
opbakning og er i dag et parti med bred 
forankring i alle samfundslag. 
  
Det gør mig stolt. Og jeg håber, at alle 
vores medlemmer føler stolthed ved at 
vide, at vi står på skuldrene af visionære 
mænd og kvinder, som gennem 150 år har 
været optaget af at drive Danmark videre 
og fremad, så vi – vores lidenhed til trods 
– altid har været en nation, som der lyttes 
til, og som inspirerer andre.

Venstre er et fantastisk parti, der har defi-
neret danmarkshistorien. Venstres betyd-
ning har været, og er stadig, enestående. 

Også selv om vi nu – og forhåbentlig kun 
for en stund – er i opposition.

Historisk tilbageblik
Jubilæet har været en god anledning til at 
dykke ned i annalerne. Og derfor udkommer 
det femte bind af ”Venstres historie” i 
efteråret. Et nyt bind udgives hvert 25. 
år. Redaktør Ole C. Jørgensen har gravet 
sig ned i de væsentligste begivenheder i 
Venstre i perioden 1995-2020. 

Venstres foreninger har også fået tilbud 
om materiale til en udstilling – den består 
af genoptryk af pjecer og dokumenter 
gennem tiden. 

Festlig markering
150-års jubilæet kalder på en fest. Men her 
må vi lige klappe hesten. Corona har lagt 
en dæmper på mange aktiviteter i vores 
samfund – og det gælder muligvis også 
Venstres Landsmøde.

Men før eller siden skal den runde dag 
markeres. Det glæder formand Jakob 
Ellemann-Jensen sig meget til, og den 
glæde deler jeg fuldt ud.

Tillykke til Venstre. Og tak for jeres op-
bakning.

Tillykke til venstre
Af Christian Hüttemeier

Venstres partisekretær
I 1870 blev Venstres dåbsattest underskrevet. Partisekretæren fortæller 
her om partiets historie og markeringen af 150 års-jubilæet.

Et hus står nu engang 
stærkest, når det er 
bygget på et solidt 

fundament. Og det er 
Venstre!
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I klima- og miljøudvalget arbejder vi en 
hel del med Gudenåen som i jo ved. Det 
fylder ekstremt meget på dagsordenerne 
og i diskussionerne på udvalgsmøderne. 
Vi fik jo som bekendt en Byrådsbeslutning 
igennem for snart 7 md. siden.

Klar besked til udvalget om at arbejde 
med objektive kriterier for grødeskæring, 
mulighed for skæring 2 gange som standard, 
og endvidere at arbejde for at fjerne den 
store mængde sand, som er oplejret på 
strækningen mellem Kongensbro og ind-
løbet til Tange sø.

Vi har nu fået opmålt Gudenå strækningen 
hele vejen fra Silkeborg og til Tange sø. På 
strækningen fra Kongensbro og ca. 900 m 
mod Tange er der, ifølge opmålinger sand 
i størrelses ordenen 1.000 lastbiler med 
hænger. En betydelig stopklods for vandet. 
Vi har nu i skrivende stund sendt bevillings-
sag til Byrådet om 5 mil. kr. til fjernelse af 
sandet på denne strækning.

Hver uge og næsten dagligt bliver jeg kon-
fronteret med frustrationer over, at der nu 
er gået lang tid siden beslutningen den 25. 
november og at borgerne endnu ikke kan se 
nogen fysiske tegn på aktiviteter. Lad mig 

Mere om  
Gudenåen Af Susanne Jacobsen

Klima- og miljøudvalget,  
Børne- og ungeudvalget

slå fast en gang for alle. Jeg forstår godt 
jer der bor langs åen, jer der har jord langs 
åen og jer der mere eller mindre indirekte 
bliver påvirket ved store vandmængder. 
Vi ( Flemming Heiberg og jeg ) bliver hele 
tiden konfronteret af borgere og politikere, 
som konstant siger, at det her problem har 
været der i 10-12 år. Ja – det har det, men 
vi kan ikke fikse et så massivt problem på 
under et år. 

Vi kæmper med alt vi har, for at få ting 
igennem nåleøjet. Og ja det er et nåleøje.
Når vi her taler om så store mængder sand, 
så kræver det alverdens myndighedsbe-
handling. En sagsgang vi to ikke kan ændre 
på, hvor end gerne vi ville. Vi har sat gang 
i arbejdet med nyt regulativ samtidig med, 
at vi nu har sat gang i en Helhedsplan for 
Gudenåen i de 7 kommuner, som har åen i 
mere eller mindre udstrækning. Ansvaret 
for arbejdet med Helhedsplanen har de 
7 borgmestre. De sætter retningen for 
arbjedet sammen med Gudenåkomiteen. 
Personligt sætter jeg min lid til, at Steen 
Vindum sætter så stort et aftryk på Hel-
hedsplanen som muligt.

Jeg har hele tiden en rigtig god kontakt 
med Ålauget og GST. Jeg har talt utro-

lig meget i telefon med Lars Bo Nielsen 
omkring hele arbejdet med regulativet, 
sandet og grøden.

Jeg kan godt se, at det sommetider virker, 
som om det er gået i stå og jeg kan også se 
på de sociale medier, at vi får meget kritik 
da det endnu ikke er sket noget med san-
det.  Jeg vil samtidig sige, at min politiske 
kamp aldrig bliver over mediet Facebook. 
Så det bliver aldrig her I kommer til at se 
mig gå i kamp og skrive diverse “kamp 
handlinger“. Men tro mig når jeg skriver 
at, vi kæmper, vi knokler, vi skændes med 
de andre, vi argumenterer og det bliver vi 
ved med. Den første grøde bliver i år skåret 
fra den 15. juni. 

Bevilling til fjernelse af sandet foreløbig 
nedstrøms Kongensbro kommer i Byrådet 
den 22. juni og forhåbentlig stemt igennem.
Derefter skal det politisk behandles i både 
Viborg og Favrskov kommuner. Dette er vi 
oplyst om tager 2-3 md. Så hvor vidt vi får 
sandsuger/gravemaskine i åen i år er lidt 
uvist. Desværre! Men husk på at 10-12 års 
problem ikke løses på under et år. Men 
jeg fortsætter kampen sammen med min 
kollega fra V.

Folketingskandidat i Silkeborg kreds Nord søges
Er det dig, eller en du kender? 

August bliver fyldt med politik. Et opstil-
lingsmøde og fire kandidatpræsentationer 
i august. 

Opstillingsmøde: 
Onsdag den 26. august kl. 19 på Kraft-
varmeværket (Kejlstrup Tværvej 14, 8600 
Silkeborg).
-  Dirigent: Steen Konradsen, fhv. MF og 

adm. direktør, samt talsperson for Skøn 
På Silkeborg.

Kandidatpræsentationer:
Mandag den 17. august kl. 19-21 på Vin-
gården, Neder Kjærsholm, Thorning (Vat-
trupvej 28, 8620 Kjellerup).

-  Dirigent: Erling Prang, Formand Senior-
rådet Silkeborg Kommune og fhv. byråds-
medlem (A).

Onsdag den 19. august kl. 19-21 på Medbor-
gerhuset (Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg)
-  Dirigent: Finn Johansen, Initiativtager til 

ungekulturhuset.

Torsdag den 20. august kl. 19-21 ved Lind-
berg Heste (Pinnebjergvej 1 8620 Kjellerup)
-  Dirigent: Thomas Berntsen,Fhv. forstander 

Oustruplund, Rejseleder Ans Rejser og 
Spidskandidat til RV05 (B).

Tirsdag den 25. august kl. 19-21 ved Den 
Jyske Gørtler v/Frank Thuesen (Søndergade 
13 8883 Gjern).

-  Dirigent: Steen Andersen, Fhv. skoleleder 
og medlem af Gjern Byråd, aktiv i GAU.

Kandidater bedes melde deres kandidatur 
til nikolaj.venstre@gmail.com fra 1. juli kl. 
12 indtil 1. august kl. 12.
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Sidste årsskifte var noget særligt for mig, 
for med indgangen til det nye år, blev jeg 
med medlem af folketinget i et halvt år. 
Jeg har fået orlov fra mit civile arbejde på 
Virklund Skole og fra min formandspost i 
Silkeborg byråd, så arbejdet i København 
kan passes på fuld tid. Fredag den 3. januar 
startede jeg bilen for at køre mod Køben-
havn, og ved middagstid gik jeg op ad den 
store trappe for første gang som medlem 
af folketinget – det var med en hel særlig 
følelse og med en stor ydmyghed. Da dagen 
var omme, havde jeg fået stillet kontor, 
it-udstyr og lejlighed til rådighed; jeg må 
sige, at omsorgen for folketingets medlem-
mer er stor. Det er glædeligt, for hvordan 
finder man en lejlighed i København for 
et halvt år?

Den første måneds tid gik med at finde 
ud af arbejdsgangene på Christiansborg 
og ikke mindst, hvad der gemmer sig bag 
begreber som beretning, betænkning og 
forespørgsler. Medlemskabet af Klima-, 
Energi- og Forsyningsudvalget har også budt 
på mange høringer, hvor fagprofessionelle 
har givet deres viden videre således, at 
de kommende beslutninger bliver truffet 
på et så fagligt funderet grundlag som 
muligt. Det har været en fornøjelse at 
møde disse personer, som bærer på en 
kæmpe specifik viden, som vi efterfølgende 
i Venstres Klima-, Energi- og Forsyningsud-
valg har diskuteret og taget med i vores 
videre arbejde. Målet er, at klimalovens 
kommende klimahandlingsplaner bliver så 
gode og operationelle som muligt. Men 
det skal også være sådan, at Venstre kan 
se sig selv i planerne, både hvad angår 
arbejdspladser, økonomi og selvfølgelig 
skal planerne trække i den rigtige retning 
for vores klima. Det er ikke umiddelbar 
en let opgave.

Midt i dette arbejde kom pressemødet den 
11. marts, hvor statsministeren lukkede 
Danmark ned. Dermed skiftede den politiske 
dagsorden helt karakter. Hastelovgivning 
kom på dagsordenen, arbejdsgange blev 
lavet om, og alt igangværende lovarbejde 
blev sat på pause. Jeg har gennem hele 
perioden været på Christiansborg – jeg 
har været på stemmeholdet, da hverken 
jeg eller min familie tilhører nogle af risi-
kogrupperne. I Venstres gruppe har vi delt 

Christiansborg  
i en corona-tid

Af Gitte Willumsen
MF og byrådsmedlem

opgaverne mellem gruppemedlemmerne. 
Vi har prøvet på at gøre hinanden gode 
hele vejen igennem. Der har været et højt 
informationsniveau i gruppen ved blandt 
andet at afholde mange gruppemøder via 
skype, sådan at vi alle har kunnet komme 
med forslag til vores forhandlere. Vi har 
stillet et utal af paragraf 20 spørgsmål til 
ministrene for at presse regeringen, blandt 
andet for at få eleverne tilbage til skolen, 
besøg til plejehjemsbeboere og for at få 
grænsen åbnet igen.

I forhold til Silkeborg har jeg været aktiv 
med at hjælpe Hjejlen og Museum Jorn 
adgang til ansøgning om del i hjælpepak-
kerne. Det har ikke været let for vores 
kulturinstitutioner under nedlukningen 
og endnu sværere at forstå vores kultur-
ministers tilgang til området. Ministeriets 
hjemmesides formuleringer har givet 
anledning til store frustrationer, så en 
direkte adgang til ministeriet har heldigvis 
været en hjælp. I en Venstre børne- og 
unge arbejdsgruppe på Christiansborg har 
jeg sammen med bl.a. Kristian Jensen, 
Anni Matthiesen og Ellen Trane Nørby haft 
fokus på, at 16 særlige skoletjenester, 
hvoraf Aqua var en af dem, var faldet helt 
ud for alle hjælpepakker, da de hverken 
tilhørte kulturområdet eller skoleområ-
dets hjælpepakker. Heldigvis fandt vi en 
løsning, sådan at skoletjenesten på bl.a. 
Aqua nu har fået adgang til hjælp. Sådan 
har der været flere sager, som har stor 
betydning for vores lokalområde.  Samtidig 
har jeg informeret flere byrådskollegaer 
om, hvilke puljer som der kan søges om på 
det sociale område, da nogle af pengene 
her er bevilliget til frivillige organisatio-
ner.  Alt i alt har jeg forsøgt at hjælpe folk 
fra Silkeborg-området gennem labyrinten 
af bureaukrati.

I skrivende stund er Danmark ved forsigtigt 
at åbne, og for os har det været vigtigt, 
at sundhedskrisen ikke udvikler sig 
til en svær økonomisk krise. Vi 
er kommet med en række 
forslag, som alle har til for-
mål at få gang i Danmark 
igen. Jeg er ikke sikker 
på, at det er helt gået 
op for regeringen og 
den brede befolkning, 

hvor alvorligt det ser ud. Arbejdsløsheden 
stiger, statskassen holder hånden under 
mange virksomheder og sundhedsvæsenet 
har fået en kæmpe patientpukkel. Danmark 
har brug for, at Venstre bliver en del af 
løsningen. Med mit kendskab til Venstres 
gruppe og Jakob Ellemann-Jensen, så er jeg 
sikker på, at vi vil gøre alt for at trække 
Danmark i en retning, hvor virksomheder 
får gode vilkår, og hvor privatøkonomien 
bliver stimuleret. Vi skal have gang i er-
hvervslivet i Danmark, ellers får det store 
konsekvenser for os alle mange år ud i 
fremtiden. 

Pas godt på hinanden – god sommer.
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11. marts 2020 blev en skelsættende dag, 
hvor vi alle fik ændret vores dagligdag, som 
følge af Corona-pandemien. Alt blev, som 
bekendt, lukket ned og vi skulle finde nye 
måder at gennemføre det politiske arbejde 
på. For nu galt forsamlingsforbud, afstands-
krav og mange andre helt grundlovsstridige 
regler og anbefalinger. Så udvalgsmøder 
blev hurtig flytte fra fysiske møder til ”on-
line” møder via Skype. Vi skulle naturligvis 
lige finde vores ben at stå på og få indført 
nye spilleregler for afvikling af møderne. 
Udvalgsmøder, andre mindre møder samt 
gruppemøder syntes jeg faktisk er kommet 
til at fungere ganske udmærket. Selvom der 
stadig vil være behov for at mødes fysisk. 
Men som sagt, små beslutningsmøder kan 
sagtens afholdes ”online”. Jeg er sikker på, 
at vi som en stor organisation (Silkeborg 
Kommune) har lært meget og tager de 
gode erfaringen med ind i fremtiden og 
derved spare meget tid. Tror faktisk også, 
at vi kan bruge det aktivt i byrådsgruppen 
til afklaring af presserende sager hurtigt 
og med kort varsel. Men byrådsmøder er 
meget specielle på Skype. Og efter min 
mening skal vi så hurtig som overhovedet 
muligt tilbage i byrådssalen. Det er ikke 
det samme og drøfte og debatterer via en 
skærm, hvor man ikke kan se folks øjne og 
kropssprog. I skrivende stund bliver juni-
mødet vist semi-skype, og så håber vi alle, 
at vi kan komme tilbage i salen i august.

Sundhed- og ældreområdet
Så har jeg det seneste halvår været aflø-
ser for Gitte Willumsen, som formand for 

Sundhed- og Ældreudvalget. Det har været 
en stor oplevelse, hvor jeg er kommet 
tættere på maskinrummet i Kommunens 
daglige drift. Men jeg må også erkende, at 
et halvår ikke er lang tid i et udvalg, hvor 
vi kæmper med økonomien og samtidig 
har sat gang i udarbejdelse af nye kvali-
tetsstandarder for hele området. De nye 
kvalitetstandarder tager udgangspunkt i 
en rehabiliterende tilgang til borgerne. 
Altså vi sætter kræfter ind på, at den 
enkelte borger bliver i stand til at udføre 
flere ting selv. Store som små opgaver. Der 
blev også i 2019 sat gang i en analyse af 
hele området, da vi jo desværre i flere år 
har haft økonomiske udfordringer. Denne 
analyse er netop afsluttet og konklusioner 
vurderes og gennemføres den kommende 
tid. Generelt med hensyn til økonomien, så 
har vi gennem hele byrådsperioden været 
fokuseret på, at få budgettet i balance. 
Men her kommer politikken så ind. Vi fra 
Venstre har jo ikke flertal i udvalget og 
man skal nu engang har flertal for at få 
ting gennemført. Men jeg fornemmer, at 
der måske er nye toner på vej, så vi kan 
få skabt balance i budgettet. Jeg vil under 
alle omstændigheder gøre, hvad der står i 
min magt, for at vi ikke også i 2020/2021 
vil se samme overskridelser som tidligere. 
Og vi er godt på vej.
Og Coronaen har også sat sit præg til hele 
området. Vi kender alle de trælse historier 
om ældre, der ikke har haft mulighed for 
besøg af pårørende. For Silkeborg Kommu-
nes vedkommende har alt været håndteret 
efter sundhedsmyndighedernes anbefaling 

– det har der bestemt ikke været en ond 
mening med, men blot en beskyttelse af 
de sårbare ældre. Og vi er i Silkeborg Kom-
mune sluppet meget nådigt. Nu giver jeg så 
depechen videre og er endnu en erfaring 
klogere. Stor tak til Kasper og Linda for 
opbakningen i udvalget.  

Økonomien
”Rigets tilstand” er i forbindelse med 
de løbende budgetopfølgninger for 2020 
anstrengt. Det er specielt Social, Sundhed 
og ældreområdet, der er udfordret af store 
budgetoverskridelser. Når det så er sagt, så 
er der efter min mening også en del positive 
punkter, som trækker den anden vej.  F.eks. 
udligningsreformen, som slet ikke blev så 
negativ for Silkeborg, som i første omgang 
frygtet. Fra at skulle af med yderlige 26 
mill.kr. til fællesskabet slap vi med at få 
et nedslag i vores bidrag på 14. mill.kr. Men 
det ændrer ikke på, at vi stadig bidrager 
væsentligt til udligningen sammenlignet 
med mange nabokommuner, og at vi har 
udfordringer med budgettet i både 2020 og 
2021. Med hensyn til 2021 er der allerede 
udarbejdet ”Reduktionskatalog” på 100 
mill. kr., som skal politisk behandles på den 
anden side af sommerferie, hvor vi også 
skal have kommuneplanen for 2020-2032 på 
plads. En spændende opgave, som stikker 
rammer ud for de næste 12 års udvikling.

God sommer til alle.

Byrådsarbejde i en 
helt speciel situation

Af Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget, Klima- og  

miljøudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget
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Den traditionelle Borgmestersejlads afholdes 
fredag, den 28. august 2020 kl. 18.00. Efter 
sidste års succes sejler vi i år med Hejren, 
hvor der er plads til 60 spisende gæster. Vi 
får besøg af det nyvalgte medlem i Europa-
Parlamentet, Linea Søgaard-Lidell, som 

sammen med borgmester Steen Vindum vil 
orientere om aktuel politik. Reserver allerede 
nu tidspunktet. Der bliver rift om pladserne.

Én af vælgerforeningens vigtigste opgaver 
vil i det kommende år være at forberede 

kommunevalget 2021, så vi kan sikre gen-
valg af Steen Vindum som borgmester, samt 
valg af et stærkt hold til byrådet, hvor vi i 
dag har 13 valgte i Venstres gruppe.

Borgmestersejlads  
sidst i august
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Da byrådet vedtog budgetaftalen for 2020, 
vedtog man også, at der i 2020 og 2021 
skulle nedsættes et §17, stk. 4-udvalg, der 
skulle have navnet Outdoorudvalget. Dette 
skulle være som erstatning til Ungestrate-
giudvalget, hvis levetid fra starten af var 
berammet til 2018 og 2019.

Naturligvis var det ikke tilfældigt, at det 
nye §17, stk. 4-udvalg skulle arbejde med 
outdoor. Siden at man her i kommunen i 
starten af 2017 lancerede begrebet Dan-
marks Outdoorhovedstad, er der løbende 
på forskellige planer foretaget forskellige 
initiativer, der er med til at forstærke 
fortællingen om, at vi i Silkeborg Kommune 
skal være Danmarks Outdoorhovedstad.

Bemandingen af Outdoorudvalget er ikke 
helt den samme, som den var i Ungestra-
tegiudvalget. Der er fire politikere i udval-
get, inklusiv jeg selv, som er formand. De 
tre andre er Kristoffer Møller Jensen (V), 
Bente Refslund (SF) og Kim Barslund (A). 
Det særlige ved et §17, stk. 4-udvalg er, 
at man kan have eksterne medlemmer af 
udvalget, som ikke behøver at være med-
lem af byrådet. De eksterne medlemmer 
vælges på baggrund af de kvalifikationer, 
som de har gennem fx deres arbejds- eller 
fritidsliv.

De tre eksterne medlemmer af Outdoorud-
valget er Mads Rugholm, Flemming Poulsen 
og Anette Offersen. Førstnævnte var en 
af de første, der var med til at komme på 
idéen om Danmarks Outdoorhovedstad og 
har været med i arbejdet gennem Visit 
Silkeborg lige siden. Derudover er Mads 
også kendt for at være direktør i Silkeborg-
Ry Golfklub. Flemming Poulsen er direktør 
hos DGI Østjylland og har gennem dette 
arbejde stor indsigt i bl.a. outdoorområ-
det. Han har i øvrigt tidligere arbejdet i 
både Them og Silkeborg Kommune. Vores 
kvindelige eksterne medlem arbejder til 
dagligt som uddannelsesleder ved SOSU 
Østjylland med base i Silkeborg. Igennem 
Anette får vi kvalificerede inputs fra et 
uddannelsesperspektiv.

Vi er naturligvis ikke naive og ved godt, at 
der uden tvivl er relevante områder, som vi 
syv tilsammen ikke har viden nok omkring. 
Derfor er vi naturligvis opmærksomme på 

at supplere med viden fra andre personer 
eller organisationer, i de sammenhænge 
hvor det vil være meningsfyldt.

Udvalgets kommissorium blev formelt 
vedtaget på byrådsmødet i januar måned. 
Det var også her, at byrådet godkendte 
indstillingen om de tre eksterne medlem-
mer af Outdoorudvalget. I det vedtagne 
kommissorium er der i hovedtræk tre 
overordnede opgaver, som udvalget skal 
svare på og rapportere tilbage til byrådet.

Den første opgave, som vi naturligvis er 
i gang med, drejer sig om at færdiggøre 
en Outdoor Masterplan. Tilbage i 2019 
så Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på 
en masterplan, som man gav input til. 
Efterfølgende har man i administrationen 
arbejdet med denne. Nu har vi i Out-
doorudvalget fået som opgave at give 
yderligere inputs – dog samtidigt med, at 
vi kan få den konkretiseret endnu mere. 
Vi har behandlet masterplanen for sidste 
gang, og den skal godkendes at byrådet 
22. juni.

Til efteråret er det planen, at vi skal se 
nærmere på, hvordan forskellige lokale 
aktører kan arbejde med Outdoor Ma-
sterplanen. Her tænkes der på, hvordan 
alt fra Lokalråd, forretningsdrivende, 
idrætsforeninger, uorganiserede motio-
nister og kulturliv, på hver sin måde kan 
se elementer fra masterplanen, som de 
finder interessante og kan have lyst til at 
arbejde videre med.

For mig at se er det helt afgørende, at 
vi skal have alle involveret. Vil vi være 

Danmarks Outdoorhovedstad, nytter det 
ikke noget, at man i forskellige geografier 
eller grupper ikke finder det givende og 
interessant, at vi er Danmarks Outdoor-
hovedstad. Det skal komme alle til gode, 
men det indebærer også, at alle bidrager.
Det sidste område vi i udvalget har fået til 
opgave at arbejde med er velfærd. Mere 
præcist skal vi se på, hvordan outdoor 
kan blive en del af velfærden i Silkeborg 
Kommune. 2021 er afsat til at arbejde med 
denne opgave. Vi forventer naturligvis, 
at vi i 2021 vil få et tæt arbejde med 
en række af vores fagudvalg, som jo i 
sidste ende også er dem, der skal kunne 
se potentialer i, at man fx på Sundheds- og 
ældreområdet skal opleve mere outdoor. 
I hvilken form det kommer til udtryk er 
noget vi så efterfølgende skal finde frem 
til.

Årsagen til, at jeg i overskriften skrev 
Anderledes start for Outdoorudvalget, skal 
naturligvis ses i lyset af Covid-19. Vi har i 
udvalget nået at have et fælles udvalgs-
møde med alle syv medlemmer tilbage 
i februar. Det følgende møde 16. marts 
blev aflyst som følge af Covid-19. Ekstra 
ærgerligt var det, at vi på dette møde 
havde afsat ekstra tid til at afvikle mødet, 
da vi bl.a. skulle have et par indlæg fra 
udefrakommende personer.

Der var naturligvis ikke andet at gøre i 
den situation, end at vi må komme videre 
så hurtigt som muligt, samtidigt med at 
vi følger myndighedernes instrukser. Vi 
har sidenhen afviklet flere udvalgsmøder 
via Skype.

Vi står i udvalget med en meget interessant 
opgave foran os. Jeg er glad for, at rigtig 
mange uopfordret retter henvendelse til 
os som kommune med tilkendegivelser 
omkring, hvad de mener man bør gøre 
inden for outdoorområdet. De mange og 
forskellige inputs har vi forsøgt at trække 
med ind i maskinrummet, når vi skulle 
udvikle en masterplan og vi vil gøre det 
samme, når vi skal give vores bud på, 
hvordan outdoor bliver en del af velfærden 
i Danmarks Outdoorhovedstad.

Af Mads Frandsen
Byrådsmedlem og  

formand for Outdoorudvalget

Anderledes start for 
Outdoorudvalget

Den første opgave, som 
vi naturligvis er i gang 
med, drejer sig om at 

færdiggøre en Outdoor 
Masterplan.
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I fjor besluttede jeg mig for, at jeg ville 
købe alle mine julegaver lokalt i stedet for 
på nettet. Så en decemberdag satte jeg 
kursen mod en butik i Silkeborg midtby, 
hvor jeg havde udset mig, hvad jeg skulle 
have, og hvor jeg havde handlet tidligere. 
Pga. gavernes omfang måtte jeg lade cyk-
len stå og tage bilen for at kunne have 
dem med hjem.

Først skulle jeg finde et sted at parkere. 
Det tog 10 minutters køren rundt, før jeg 
til sidst fandt en ledig p-plads med en halv 
times parkering. Nu var jeg på klokken, 
så jeg småløb op mod Vestergade – hvor 
jeg til min store og ærgerlige overraskelse 
kunne konstatere, at butikken havde drejet 
nøglen om siden sidst. Det var gået under 
min radar.

Hastigt måtte jeg komme op med en plan 
B. Den korte parkeringstid gjorde, at jeg 
var nødt til at flytte bilen – og når jeg 
alligevel var i den, kunne jeg prøve at 
køre ud til en butik på Ringvejen, hvor 
jeg måske var heldig, at de havde det, jeg 
var på jagt efter. Det havde de dog ikke, 
men de kunne godt bestille det hjem. Så 
skulle jeg bare være kommet en uges tid 
tidligere, for de kunne ikke garantere, at 
de kunne nå at få det hjem inden jul. Det 
turde jeg ikke binde mig op på. Så med 
uforrettet sag besluttede jeg mig for at 
køre tilbage til midtbyen og finde et nyt 
sted at parkere, for gaver skulle jeg have.

Jeg fik købt gaverne efter længere tids 
gåen rundt på må og få for at komme op 
med en plan C. Men på vej hjem i bilen 
kunne jeg ikke lade være med at tænke 
over, hvor besværligt og tidskrævende det 
havde været – og hvor meget mere CO2 
jeg havde udledt med min megen kørsel 
frem og tilbage. Sikken voldsom trængsel 
og alarm for at styre uden om nettet.

Detailhandlen er i en rivende udvikling, 
fordi vores regeringsførelse i 10’erne har 
givet forbrugerne flere penge mellem 
hænderne. Men den fysiske detailhandel er 
presset i større som mindre byer på tværs 
af landet, fordi kunderne i stigende grad 
køber på nettet. Mange føler slet og ret, 
at det er en bedre købsoplevelse at sidde 
derhjemme i divaen med mobiltelefonen 

i den ene hånd og et glas rødvin i den 
anden, end det er at rende fra Herodes til 
Pilatus med hænderne fulde af indkøbspo-
ser og et øje på hvert barn blandt bilerne 
i bybilledet. Dér er jeg oftest selv, så det 
kan jeg ikke fortænke dem i.

Markedsføringsfolk vil påstå, at vi kan 
kommunikere os ud af problemet. Gen-
nem kampagner kan vi tale til forbru-
gernes indre lokalpatriot og få dem til at 
vælge nettet fra. Ingeniører vil derimod 
mene, at problemet kan løses med bedre 
planlægning. Gennem ændrede regler 
for varelevering, nye belægningssten og 
øget biodiversitet i blomsterkummerne kan 
vi lokke forbrugerne væk fra skærmen. 
Historien vil imidlertid bare, at det kun 
udvider eller forskyder markedet kortva-
rigt. For initiativerne fostrer ikke mange 
nye forretningsmuligheder for butikkerne, 
der grundlæggende ændrer forbrugernes 
adfærd. Det er i bedste fald blot livsfor-
længende tiltag i internettets tidsalder.

I fjor blev skitsen for fremtidens gågade 
godkendt i byrådet, og i årets budget har 
vi fået afsat midler til at påbegynde de 
første forskønnelser. Det er et prisværdigt 
initiativ – og set med ingeniørbriller kan 
der ikke sættes en finger herpå – men det 
er mere af samme traditionelle skuffe. Jeg 
savner en helhedsplan, der også beskriver, 
hvordan vi vil erhvervsudvikle den fysiske 
detailhandel i midtbyen, så butikkerne kan 
skabe nye jobs på lang sigt, og forbrugerne 
får endnu flere spændende butikker at 
handle i.

Meget af ansvaret for at skabe øget er-
hvervsudvikling ligger hos butikkerne og 
erhvervslivet selv. Ikke desto mindre kan 
kommunerne – og det gælder også vores 
egen – spille en stor rolle i at understøtte, 
at det sker. For kommunerne er gode til at 
skabe udviklende rammevilkår og bringe 
indsigtsfulde folk sammen om at løse 
konkrete udfordringer. Jeg er sikker på, 
at Silkeborg Kommune allerede har dygtige 
udviklingskonsulenter ansat, der vil kunne 
løse opgaven – hvis byrådet beslutter sig 
for det.

Skitsen for fremtidens gågade beskriver, 
hvordan den skal bidrage til, at Silkeborg 

går »en bæredygtig fremtid funderet i 
Smart City principper« i møde. Alligevel 
er planerne blottet for ambitioner inden 
for bl.a. digitalisering, deleøkonomi og 
big data – endsige en grøn omstilling af 
bybilledet så flere springer på cyklen, når 
de skal handle i midtbyen. Det synes jeg 
er ærgerligt, for det giver mig ikke vished 
for, at jeg engang ude i fremtiden vil kunne 
cykle ind til midtbyen med mine børn og 
få en købsoplevelse, som er bedre end 
den, jeg kan få på nettet i dag – eller blot 
marginalt bedre end den indkøbstur jeg 
begav mig ud på en decemberdag i fjor.

Vi er garanten for fortsat vækst og 
udvikling i Silkeborg Kommune, og ved 
næste kommunalvalg vil vi stå stærke 
i Silkeborg by og have endnu bedre fat 
i de yngre vælgere. Derfor kan vi ikke 
holde til, at vælgerne peger på os, når 
syndebukken skal findes for, at endnu en 
butik har måtte dreje nøglen om. For det 
er ikke vores politiske ansvar, hvordan 
den enkelte butik disponerer – men det 
er vores politiske ansvar at se helheder 
og understøtte, at der kommer innovative 
og bæredygtige løsninger på bordet, der 
ændrer udviklingen på lang sigt. Ellers vil 
skyerne over den fysiske detailhandel blot 
blive sortere – hvis fremskrivningerne står 
til troende – og det vil være altødelæg-
gende for vores lokalområde i en grad, vi 
slet ikke kan forestille os.

Af Kim Niemann
Bestyrelsesmedlem Venstres  

Vælgerforening i Silkeborg

Helhedsplan for den fysiske 
detailhandel i midtbyen

www.silkeborg.venstre.dk
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Fakta om udligningsreformen  
vedrørende Silkeborg Kommune
Silkeborg kommune afleverer 350 mill. kr. 
om året til andre kommuner af silkeborg-
gensernes skattekroner. Det svarer til 1,5% 
af skattekronerne.

Silkeborg Kommune havde forventet at 
kunne få omkring 80 mill. kr. retur.

Den socialdemokratiske regering kom med 
et udspil på, at vi skulle af med yderligere 
26 mill. kr., men i forhandlingerne på 
Christiansborg var Venstre med, og fik 
den nye udligningsreform flyttet, så vi i 
stedet for at betale 26 mill. kr., som det 
første udspil var, nu får 14 mill. kr. retur. 

Penge, der kan bruges til vores projekter 
i kommunen.

I forbindelse med nedlukningen af skoler 
og pasningstilbud under Coronasituatio-
nen i Danmark, fulgte vores kommune de 
anvisninger og anbefalinger, der kom fra 
regeringen. Skoler blev lukkede, og pasning 
blev kun tilbudt som nødpasning, hvor der 
i starten viste sig et lille behov for mellem 
ca. 50 og 80 pasninger dagligt. Dette tal 
øgedes dog i trit med, at flere og flere 
arbejdspladser genåbnede, men det foregik 
uproblematisk. På skoleområdet blev der 
forsøgt undervist digitalt på mange forskel-
lige måder med stor kreativitet.

I forbindelse med genoplukningen af 
landet, har medarbejderne i forvaltning, 
skoler, institutioner, dagpleje m.v. arbejdet 
hårdt for at få tingene til at lykkes og nå de 
forskellige tiltag på meget kort tid. Det er 
gået rigtig fint i vores kommune, til trods 
for, at regeringens nærmere retningslinjer 
først tilgik kommunen meget, meget sent 
hver gang, der var nye tiltag med meget lidt 
tid til at reagere og handle. Der er blevet 
arbejdet hårdt og tænkt meget kreativt 
overalt for at få tingene til at fungere på 
en god og tryg måde for børnene. Der har 
været udfordringer med vaskeplads nok til 
de mange børn, og desværre også børn, 
der fik udslæt og irriterede hænder som 
følge af den meget brug af afspritning af 
hænderne. Heldigvis blev retningslinjerne 

Coronatid i  
Silkeborg kommune

for håndvask hurtigt opblødt noget, så det 
blev en noget mere fornuftig tilgang til det, 
der kom til at gælde.

Mange lokalområder har virkelig bakket 
op omkring deres lokale skole og givet 
skolerne nye muligheder for undervisning 
under andre former. Der har med stort held 
været samarbejde med spejderforeninger, 
museer, den lokale kirke, private aktører, 
idrætscentre og idrætsforeninger og mange 
andre instanser for at kunne give skolerne 
plads og rum til undervisning under nye 
former.

De mange tiltag under Coronarestrik-
tionerne koster rigtigt mange penge for 
kommunekassen. Ekstra rengøring, sprit, 
opsætning af telte på skoler og ved dagin-
stitutioner. Hertil manglende indtægter fra 
nedsat forældrebetaling m.v. Det bliver nu 
spændende at erfare, om regeringen lever 
op til de flotte løfter omkring kompensation 
til kommunerne for deres øgede udgifter 
omkring Coronasituationen.

Hvilke positive erfaringer kan vi så drage 
fra Coronatiden og dens besværligheder?
Silkeborg kommune har jo udnævnt sig til 
”Danmarks udendørs kommune”, og de 
gode erfaringer og kreativiteten fra de 
mange flere udendørs aktiviteter i skoler 

og daginstitutioner, bør vi fortsætte med 
og udvikle på, hvor det giver mening. Meget 
mere undervisning kan sagtens foregå ude i 
den fri natur – det giver rigtig god mening, 
giver afveksling i den meget lange (alt for 
lange efter min mening) skoledag, frisk luft, 
og samtidigt får børnene også bevæget 
sig lidt mere i forhold til at sidde stille i 
et klasselokale.

Jeg personligt vil også arbejde målrettet 
for, at vi i fremtiden tænker meget mere 
natur og friluftsliv ind i de nye institu-
tioner, vi skal bygge til vores børn. Lad 
os genopfinde de engang så populære 
”skovbørnehaver eller naturbørnehaver” og 
videreudvikle konceptet omkring dem, så 
vores mindste kan få et rigtig godt børneliv 
med natur, frisk luft og udeliv, også når de 
skal passes.

Slutteligt, så vil jeg håbe, at vi alle har 
lært noget af denne meget besynderlige 
og usædvanlige, ja til tider surrealistiske 
situation. Jeg håber, at de gode sundheds-
mæssige resultater som følge af det øgede 
fokus på hygiejne, især flittig håndvask 
blandt alle, men nok især børn og personer 
omkring børnene vil blive en naturlig del 
af hverdagen også fremover i et passende 
forhold, så vi holder sygdom og sygefravær 
nede generelt til stor gavn for os alle.

Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Børn- og Ungeudvalget
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De fleste har hørt om demens. Ofte bruges 
ordet også lidt i flæng, når man undskylder 
sig med at man glemmer lidt i hverdagen. 
Demens forveksles ofte med almindelig 
glemsomhed, og særligt med den glemsom-
hed der ofte kommer lidt med alderen. Vi 
kan alle glemme et ord, eller glemme hvor 
vi har lagt nøglerne. Vi kan rode rundt i 
sætningerne, glemme hvilken dag det er, 
eller måske finde brillerne i køleskabet. 
Det er helt normalt.

Men at have demens er noget ganske an-
det. Demens er en sygdom som rammer i 
hjernen, endda hos mennesker helt ned i 
40-årsalderen. Den rammer ikke bare den 
som får sygdommen, men i mindst ligeså 
høj grad de pårørende. 

Sorgen som pårørende
Er man pårørende, vil man ofte opleve at 
ham eller hende man har kendt så godt – 
måske i en hel levealder – ændrer sig, og 
måske skifter sind. Samtidig er man som 
pårørende ofte den, der jo ganske naturligt 
også er den nærmeste. Man vil derfor ofte 
være den der oplever de ubehagelige skift 
i sindsstemninger ganske tæt på, og man 
er også den der ofte skal hjælpe med at 
passe på, at der ikke opstår farlige situa-
tioner omkring den demente. Eller at den 
demente selv kommer til skade. Alt dette 
samtidig med, at man som pårørende selv 
er i en sorgproces, for den man har kendt 
i mange år, forsvinder langsomt, og man er 
som pårørende magtesløs – og man savner 
sin ellers så velkendte livsledsager eller 
forælder.

Man kan som pårørende også have dårlig 
samvittighed over, ikke at kunne hjælpe 
den demensramte så godt som man gerne 
vil. Det kan føles tungt og nærmest ubærligt 
– og især meget ensomt. 

Tegn på demens
Den hyppigste, og nok mest velkendte, årsag 
til demens er Alzheimers, men faktisk er 
der omkring 200 forskellige sygdomme, som 
kan medføre demens. Andre sygdomme og 
lidelser kan også forveksles med demens, 
og for eksempel kan depression og stof-
skiftesygdomme også give demenslignende 
symptomer. Men i modsætning til demens 
kan disse lidelser behandles medicinsk, og 

Demens kan være ensomt  
– også for de pårørende

derved vil symptomerne oftest forsvinde. 
Det gør de ikke, hvis det er demens.

Nogle af de mest tydelige tegn på demens, er 
problemer med hukommelsen, med sproget 
og med opfattelsesevnen. Der kan også være 
ændringer i dømmekraften eller omkring 
følelseslivet, og personligheden kan ændre 
sig – man kan blive vred og aggressiv, eller 
måske få lettere til tårer, eller man kan synke 
lidt ind i sig selv, og måske blive fraværende.

Man kan finde en fyldestgørende forklaring 
på de forskellige tegn, på alzheimer.dk, 
og det er vigtigt at understrege, at kun en 
lægeundersøgelse kan afgøre om der er 
tale om sygdommen. 

10 tegn på demens:
• Svækket hukommelse og nedsat 

koncentrationsevne
• Vanskeligheder ved at udføre 

vante opgaver
• Sproglige vanskeligheder
• Usikker orientering i tid og sted
• Nedsat dømmekraft
• Problemer med abstrakt 

tænkning
• Ting forkerte steder
• Ændringer i personligheden
• Forandringer i humør og adfærd
• Mangel på initiativ

Demens kan ikke helbredes  
– men mildnes
Man kan ikke helbrede sygdommen, men 
man ved i dag, at fysisk aktivitet og et 
socialt liv udsætter sygdommens fremad-
skridende udvikling betydeligt. 

Det er vigtigt at man holder sig aktiv, 
og især at man opretholder mest muligt 
struktur i hverdagene. 

I Silkeborg Kommune har vi forskellige 
tilbud, til både borgere med demens, og 
til deres pårørende. Regelmæssig motion 
og sociale oplevelser kan være med til at 
mildne sygdomsforløbet, og samtidig giver 
det et meget vigtigt mentalt frirum. Der er 
også forskellige muligheder for hjælp i hver-
dagen, som kan være med til at man kan 

mest muligt selv, hvilket i sig selv er godt 
både for fysikken og det mentale. At deltage 
i sociale aktiviteter som demensramt, er 
også vigtig for balancen i hverdagslivet med 
sine pårørende. At man stadig opretholder 
så normal en hverdag som muligt.

Forum for pårørende
Det er vigtigt, at man som pårørende pas-
ser på sig selv, og det er vigtigt at man 
forsøger at fastholde sin vennekreds, og 
fortsat deltager i de fritidsaktiviteter man 
er vant til. Trods det kan være svært at 
finde overskuddet til at komme afsted, eller 
fordi man måske undlader at tage af sted, 
af frygt for hvad der kan ske i hjemmet, 
mens man er væk. 

For nogle kan det være godt at mødes i 
fællesskab med ligesindede – hvis det selv-
sagt er noget man har glæde af. I Silkeborg 
Kommune har vi forskellige tilbud rettet 
mod pårørende. Der er for eksempel nogle 
der mødes i naturen for at gå en tur, eller 
blot for at sidde og nyde medbragt kaffe, 
og få vendt verdenssituationen. 

Vi har også et tæt og godt samarbejde med 
Selvhjælp Silkeborg, og har blandt andet 
løbende opstart af selvhjælpsgrupper, 
særligt målrettet pårørende til mennesker 
med demens. Gruppen kan bestå af ægte-
fæller, børn, søskende og andre med nær 
tilknytning til mennesker med demens, og 
der er tavshedspligt i gruppen. Det er meget 
vigtigt at vide, at man har et fuldstændigt 
frirum. Det er meget sårbart og personligt, 
og den gensidige tillid er utrolig vigtig. På 
møderne udveksler man erfaringer, snakker 
om det der kan være svært i hverdagene, 
og om oplevelsen ved at være pårørende 
til et menneske med demens. Det kan være 
om de daglige udfordringer, dels i hjemmet, 
men også i forhold til venner og familie. 
Man kan udveksle erfaringer til at gribe 
forskellige problematikker an, og man kan få 
forståelse og støtte fra ligesindede der har 
mærket sygdommen, sorgen og uvisheden 
på egen krop. Intet emne er for stort, og 
intet er for småt. 

Og allervigtigst i både det at være ramt 
af demens, eller i at være pårørende: Det 
kan føles meget ensomt – men man er ikke 
alene.

Af Linda Lyngsøe
Medlem af Sundheds- og  

Ældreudvalget 
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Silkeborg Kommune har en vision for at 
blive…

- et demensvenligt samfund, hvor alle har 
mulighed for at træffe egne valg i trygge 
fællesskaber.

Kommunen har lavet en partnerskabsaftale 
med Alzheimerforeningen, som har lan-
ceret projektet “Demensvenlig Danmark 
– 100.000 Demensvenner”. I Silkeborg 
Kommune har vi lige nu registreret 1362 
demensvenner (pr. januar 2020), så der 
er et lille stykke vej endnu. 

Inspiration fra oplæg om  
Demensvenlig Kommune
På et tidspunkt var jeg til et oplæg med 
Udviklingskonsulent på området, Pia 
Østergaard, og det oplæg gav ret hurtigt 
den naturlige tanke, at ”det kan vi da gøre 
sammen i Thorning”.

Jeg har boet i Thorning en del år, og noget 
af det der er særligt kendetegnende ved 
området, er det stærke fællesskab på 
tværs af aldre og foreninger. Samtidig er 
byen en overskuelig størrelse med omkring 
1000 borgere, så ”alle kender alle”, og man 
kender byens rytme og hvem man plejer 
at møde ved købmanden eller i byen. Man 
bemærker instinktivt, hvis noget virker 
anderledes.

Byen har også et aktivt miljø omkring 
Plejecenteret Bakkegården, hvor der 
nærmest dagligt er aktiviteter – særligt 
mange af brugerne er ældre borgere, men 
det arrangeres for alle. Man har en naturlig 
omsorg for hinanden i hele bysamfundet. 
Og netop fordi man kender hinanden så 
godt, så er der også stor rummelighed 
overfor de ældre som måske har det lidt 
svært i hverdagen. Man giver også gerne 
en hjælpende hånd, hvis nogle har brug 
for det.

Fra tanke til handling
Jeg havde selv meldt mig som demensven, 
og derefter fik jeg en lille folder og en 
hjertenål. Og så tænkte jeg, ”var det 
dét”? Og det var det tilsyneladende. Jeg 
tænkte dog, at det jo ikke nyttede meget, 
hvis det var noget vi ”bare var”, og ikke 
noget vi gjorde i praksis. En svale gør jo 
ingen sommer. 

Så som tænkt, så gjort. Jeg kontaktede 
derefter Alzheimerforeningen og udvik-
lingskonsulent, Pia Østergaard, og fortalte 
dem om den lidt skæve idé – og begge 
steder blev den grebet. Og så gik det fak-
tisk stærkt. Pia og jeg fik sammen lavet en 
slagplan, og der blev samlet en lille flok 
af lokale til en opstarts-arbejdsgruppe. 
Formålet med gruppen var at sikre at 
vi nåede ud til alle borgere, foreninger 
og virksomheder, for at skabe en fælles 
bevidsthed om det at være demensven-
lig. Efter de første møder, inviterede vi 
alle foreninger og virksomheder og holdt 
et stort fælles møde, hvor over tredive 
repræsentanter deltog.

En af dem der var med i opstartsgruppen, 
var byens købmand. Han og butikkens 
personale er nemlig ofte dem der er helt 
tætte på, hvis en demensramt bliver lidt 
forvirret i butikken, eller måske ikke kan 
finde rundt i pengene. De er også ofte i 
første række, hvis en demensramt bliver 
frustreret, eller måske vred eller ked af 
det – alt sammen helt naturlige reaktioner, 
som den demente ikke selv kan kontrol-
lere eller gøre for. Det kan skabe stor 
utryghed for personalet, hvis man ikke 
ved hvordan man bedst håndterer det. 
Derfor gik købmanden fra Spar i Thorning, 
Jesper Rasmussen, ret hurtigt ind i, sam-
men med Pia Østergaard, at få uddannet 
hele personalet i at være demensvenlig, 
og de er derfor udnævnt til at være en 
demensvenlig butik. 

At være demensven, eller demensvenlig 
butik, betyder ikke at man så er uddannet 
på samme niveau som fagpersonale. Slet 
ikke. Men det betyder at man måske kan 
genkende tegnene, og dermed kan af-
hjælpe at den demensramte bliver unødig 
utryg i hverdagen. Det handler om helt 
almindelig, medmenneskelig omsorg.

Samarbejde med Røde Kors
Da vi startede projektet ”Demensvenlig 
By – Thorning”, gav det ret hurtigt – og 
uventet – landsdækkende genlyd. Nogle 
af dem der hørte om det var Røde Kors, 
og det blev startskuddet til et samar-
bejde, da det samtidig rammer lige ned 
i de værdier, som er deres grundtanke. 
Nemlig den medmenneskelige omsorg, og 
rummeligheden overfor andre. 

Vi vil sammen med Røde Kors særligt 
have fokus på at lave aktiviteter for de 
pårørende. Vi forventer også at lave ekstra 
fokus på at blive besøgsven, og derved 
både give lidt socialt samvær, og samtidig 
et lille frirum til de pårørende.

Coronatiden satte så lige det hele på 
pause. Og det endda lige netop som det 
hele var startet. Men nu har vi samlet det 
op, og er i gang med at etablere forskellige 
aktiviteter. 

Endnu vigtigere nu end nogensinde
Det er faktisk endnu vigtigere nu, end 
det var fra starten. For tiden hvor hele 
landet var stort set lukket ned, og hvor 
alle aktiviteter og centre blev lukket, var 
særlig svær for netop denne gruppe. At 
miste al rutinen i hverdagen, og måske 
pludselig ikke at have mulighed for at 
gå i aktivitetscentret, er særlig sårbart 
for netop mennesker med demens. De 
bliver ekstra urolige, og sindsstemningerne 
ekstra tydelige. Også for de pårørende har 
tiden med nedlukning været særlig svær. 
Så der er nok at gribe fat i.

Planen er på sigt at sprede initiativet til 
resten af kommunens mindre bysamfund, 
og det vil ske i samarbejde med for eksem-
pel lokalråd, og også i samarbejde med de 
lokale afdelinger af Røde Kors. Vi har brug 
for at trække på de etablerede netværk, 
som allerede findes, for det er de lokale 
som kender deres område bedst.

Demensvenlig By  
– Thorning

Af Linda Lyngsøe
Medlem af Sundheds- og  

Ældreudvalget 

Opgiv din  
mailadresse til 
din formand så 
du kan modtage  
nyhedsbreve.
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Hvem er demensambassadørerne?
Demensambassadører er særligt udvalgte 
personer, der på hver deres måde har en 
stærk stemme i Silkeborg Kommune på alt 
fra kulturområdet til det private erhvervs-
liv. Det er samtidig personer, der kan se 
betydningen af at gøre en forskel for men-
nesker med demens og deres pårørende, og 
som i deres rolle kan inspirere andre til at 
gøre en forskel – ved at gå forrest.

Hvorfor demensambassadører?
For at stå i spidsen for det, der vil skabe 
en mere tryg og sikker kommune for men-
nesker med demens; en kommune med 
lokalområder, hvor vi passer på hinanden og 
særligt passer på dem, der nogle gange har 
ekstra brug det. Ved at være fortaler for en 
rummelig og tryg kommune for mennesker 
med demens, er man også fortaler for en 
kommune, hvor mennesker tager vare på 
hinanden og hvor vi med tanke og handling 

gør det nemmere for alle at færdes. En 
håndsrækning til mennesker med demens 
er mere end det – det er også forståelsen 
af at dét der er godt for den enkelte, og 
så er godt for hele byen.

Hvordan gør man som  
demensambassadør?
Som Demens Ambassadør går man foran:
• Man bruger sin stemme og gør opmærk-

som på hvordan vi alle kan være med 
til at skabe en bedre kommune for 
mennesker med demens.

• Man er med til at give en stemme til alle 
dem, der oplever at skulle leve i skjul 
med sygdommen.

• Man bruger sit netværk til at fremme 
mere demensvenlighed i Silkeborg kom-
mune.

• Man kan bruge tid på at deltage i lokale 
arrangementer, men behøver det ikke.

• Man lægger navn til projektet

Hvad får man som Demensambassadør?
• Mulighed for at trække på et netværk 

af demensfaglige personer, og bruge 
dem til at skabe en mere demensvenlig 
by. Dvs. hvis man møder nogen, som 
har brug for viden, står det faglige 
netværk klar.

• Mulighed for at sætte dit præg på 
en dagsorden om Silkeborg som en 
demensvenlig kommune – en mere 
rummelig og tryg kommune.

• Mulighed for at få ideer til, hvordan 
egen arbejdsplads bliver demensven-
lig.

Silkeborg kommune – et demensvenligt 
samfund – hvor alle har mulighed for at 
træffe egne valg i trygge fællesskaber.

Demens-ambassadør  
– hvad ligger der i det?
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LOF Midtjylland har ved årsskiftet foreta-
get et generationsskifte. Den tidligere sko-
leleder, Birthe Nørskov er gået på efterløn 
og ind på posten er trådt Søren Madsen. 
Søren har en lang erfaring fra det folke-
oplysende område og især erfaring med 
ledelse af almen opkvalificering i dansk 
og matematik af ledige og i virksomheder. 
Søren fortæller: ”Det Folkeoplysende om-
råde og almen opkvalificering for voksne 
er et meget spændende område, hvor 
mulighederne næsten er uendelige. Min 
opstart har været præget af Corona, men 
LOF Midtjylland er en spændende forening 
med en interessant historie og mange gode 
samarbejdspartnere, dem glæder jeg mig 
til at møde fysisk”.

Undersøgelser viser, at 600.000 voksne 
danskere har så store læsevanskelighe-
der, at de har svært ved at klare sig i det 
moderne samfund, samtidig er mellem 
5-7 % af befolkningen ordblinde. Derfor er 
der stort behov for almen undervisning i 
dansk til voksne. LOF har gode og gratis 
tilbud til denne gruppe både i fritiden og i 
arbejdstiden. Arbejdsmarkedet stiller i dag 
større og større krav til medarbejderne, og 
mange medarbejdere har problemer med 
at honorere kravene til læse- og skrive-
kravene og IT-kravene. Virksomheder kan 
derfor også tilbyde deres medarbejdere 
gratis undervisning i arbejdstiden og få 
løngodtgørelse for den periode, medar-
bejderne deltager i undervisningen. Vi 
samarbejder med Netværkslokomotivet 
om forløb på virksomhederne, og hvis 
du eller din virksomhed er interesseret 

i at høre mere, er du velkommen til at 
kontakte LOF-Midtjylland for en uforplig-
tende samtale.

I samarbejde med Silkeborgs kommune 
Inklusionscenter for Læsning har LOF 
nyudviklet en kursusrække for forældre 
og børn, der er ordblinde. Her kan børn og 
forældre sammen stifte bekendtskab med 
de IT-programmer, der kan hjælpe børn (og 
voksne) med fx at læse tekster op, hjælpe 
med at stave ordene og nedskrive de ting, 
som barnet siger. Kurset strækker sig over 
4 gange og bliver udbudt hvert kvartal. Se 
mere på vores hjemmeside.

LOF Midtjylland har ligesom alle andre 
været ramt af Corona. Vi lukkede ned 
for al aktivitet d. 12/3, og tilbød vores 
bevægelsesfagskursister at blive medlem 
af en Facebook-gruppe, hvor underviserne 
lagde kortere instruktionsvideoer op. Men 
da det stod klart, at sundhedskrisen var af 
længerevarende karakter, begyndte vi at 
udbyde online undervisning. Tilbuddene 
er varieret og dækker alt fra motions-
træning, sprog- og danskundervisning til 
fotoundervisning og foredrag. 

Vores kursister har taget godt imod 
online-undervisning og har været glade 
for muligheden for igen at få undervis-
ning. IT-Programmet, der bliver anvendt 
til undervisningen, er let at anvende for 
kursisterne, også selv om man ikke har 
særlig store IT-kundskaber. Mange af vores 
kursister er blevet så glade for denne type 
undervisning, at de efterspørger det til 

efterårssæsonen. I en travl hverdag er det 
let og belejligt at skulle slippe for at trans-
portere sig til skolen, men blot i stedet 
tænde computeren og få sin undervisning, 
mens børnene sover. Derfor vil LOF også i 
efteråret tilbyde aftenskolehold, hvor un-
dervisningen udelukkende foregår online.

De fleste danskere kommer til at holde 
ferie i Danmark, og mange har stadig iso-
leret sig. Derfor tilbyder LOF Midtjylland 
i samarbejde med 5 andre LOF-afdelinger 
rundt omkring i landet en online som-
merhøjskole i 3 uger to formiddage om 
ugen. Temaet her er en kulturarvsbuket, 
hvor vi hver gang skal besøge et lokalt 
sted med en turguide. Det er første gang, 
at LOF udbyder en sådan online sommer-
højskole, men vi ser frem til at vise og 
inspirere vores kursister til at besøge og 
blive klogere på dejlige steder i Danmark.

Vi er i gang med at planlægge efterårssæ-
sonens spændende program. Og efterårets 
kurser og foredrag kan meget snart ses 
på vores hjemmeside. Der tilbydes hele 
tiden nye kurser, så hold dig opdateret 
på vores hjemmeside eller tilmeld dig 
vores nyhedsbrev. Har du en god ide til et 
kursus, eller vil du selv være underviser 
på et hold, så kontakt os endelig for en 
snak om mulighederne.

Har du fået et par Corona-kilo på side-
benene, så tilbyder LOF i samarbejde 
med Sundhedshuset et nyt tiltag kaldet 
”Vanebryderne”. Her får du gode ideer til 
en sund livsstil og livsstilsomlægning. Du 
kommer til at få redskaber til at bryde dine 
dårlige vaner og holde fast i de nye gode 
vaner. Lære om sund kost og få inspiration 
til nye opskrifter. Og stifte bekendtskab 
med nye motionsformer. Kurset henvender 
sig til dig, der har en BMI på over 30. og 
forløbet begynder med et inspirerende 
foredrag af Anne Hjernøe d. 16. september 
i Medborgerhuset.

Generationsskifte  
i LO Midtjylland
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

86 80 43 54

Venstres  
byrådsmedlemmer

Steen Vindum 
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervs-
udvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

Jarl Gorridsen
Børne- og Ungeudvalget
Nærdemokratiudvalget
Fmd. Silkeborg Forsyning
jarl.gorridsen@silkeborg.dk
5361 4661

Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og vejudvalget
Børne- og ungeudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk
2678 5112

Kasper Thomassen
Socialudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljøudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
flemming.heiberg@silkeborg.dk
4034 3132

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Socialudvalget
Fmd. Outdoorudvalget
mads.frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

Gitte Willumsen
Plan- og vejudvalget
Fmd. Sundheds- og  
omsorgsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk
2530 6035

Susanne Jacobsen
Klima- og miljøudvalget
Børne- og ungeudvalget
susanne.jacobsen@silkeborg.dk
4097 7309

Peter Nygaard Jensen
Kultur- og fritids- og idræts-
udvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
PeterNyegaard.jensen@
silkeborg.dk
4035 1033

Kristoffer Møller Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsud-
valget
Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
KristofferMoller.Jensen@silkeborg.dk
2252 5956

Morten Høgh
Økonomi- og erhvervsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

Harry E. Madsen
Beredskabskommisionen
Børne-unge udvalget
Hegnsynet
Mark- og vejfredsudvalget
Valgbestyrelse andre valg
Valgbestyrelse kommunale valg
HMN Naturgas I/S – repræsentantskabet
Energnist I/S
harryelvig.madsen@silkeborg.dk
2750 6531

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
2065 1750

Det sker …
Arrangementerne er for alle medlemmer i hele Silkeborg Kommune.

www.silkeborg.venstre.dk

Hvornår? Hvad? Hvor?

17. august kl. 19.00 Kandidatpræsentation Vingården, Thorning

19. august kl. 19.00 Kandidatpræsentation Medborgerhuset, Silkeborg

20. august kl. 19.00 Kandidatpræsentation Lindberg Heste, Kjellerup

25. august kl. 19.00 Kandidatpræsentation Den Jyske Gørtler, Gjern

26. august kl. 19.00 Opstillingsmøde Kraftvarmeværket, Silkeborg

28. august kl. 18.00 Borgmestersejlads Havnen, Silkeborg

Oktober Debatmøde med  
Anni Mathiesen Ukendt sted endnu

November Debatmøde med  
Søren Gade Ukendt sted endnu

4. marts 2021 Generalforamling, 
Kommuneforeningen Medborgerhuset, Silkeborg
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Kredsbestyrelsen  
i Nordkredsen 

Mit navn er Nikolaj 
Møller Jensen, jeg er 
tidligere formand for 
Venstres Ungdom i 
Silkeborg og Venstres 
Ungdom i Midtjylland. 
Jeg er nuværende for-
retningsudvalgsmed-

lem for Venstres Ungdom på landsplan 
og prøver derigennem at præge Venstres 
Ungdom og Venstre med lokalpatriotiske 
meninger. Jeg stiller op til regionsrådsval-
get i november 2021 og har fået plads nr. 
2 på Venstres liste i Midtjylland.

Det vigtigste for mig i mit arbejde som 
formand for kreds nord er, at det enkelte 
medlem af Venstre får mulighed for at 
sige sin mening. Jeg vil derfor gerne give 
de enkelte medlemmer mere magt over 
beslutningerne og derfor indkalder vi i år 
til en lang række kandidatpræsentationer 
med vores folketingskandidat/er. Vi håber 
derfor på at få en debat i gang om, hvad 
vores kommende folketingskandidat skal 
kunne, og hvad der er de vigtigste emner 
for hele Silkeborg Kommune. Hvis I har 
nogle spørgsmål til mig, er I altid meget 
velkommen til at ringe eller skrive. 
 
Jeg glæder mig til at høre fra jer og glæder 
mig også til at se jer ude til kandidatpræ-
sentationerne.

Mit navn er Frank 
Pedersen. Jeg er 60 
år gammel. Land-
mand. Gift og har 3 
voksne børn. 

Jeg er bestyrelses-
medlem i Kjellerup 
nord/øst. 

Jens Jakob Andersen.
Formand for  
Blicheregnens  
Venstrevælger-
forening

Jeg hedder Helene 
Marie Andersen og 
jeg er sytten år gam-
mel. Jeg er bestyrel-
sesmedlem i Venstre 
ungdom Silkeborg, og 
derudover er jeg med 
i kredsbestyrelsen 

for Silkeborg nord. Til hverdag går jeg på 
handelsskolen i Silkeborg, og kan derfor 
tale på mange unges vegne når jeg siger, 
at det kan være svært at finde overskud i 
hverdagen til ting som politik. 

Jeg tilhører en aldersgruppe, hvor at det 
endnu ikke er muligt for mig at stemme. 
Jeg tror at mange unge under atten ikke 
tænker på eller går op i politik, fordi det 
ikke virker relevant for dem. Før min egen 
interesse for politik startede kan jeg huske 
at have tænkt, at i og med at jeg ikke 
betaler skat, så behøver jeg da heller 
ikke koncentrere mig om hvor høj eller 
lav skattesatsen er. Jeg tror at det er en 
meget almindelig misforståelse blandt unge 
mennesker, at politik kun handler om hvor 
meget man betaler i skat. Misforståelser 
som denne skal vi have redt ud. Vi skal se 
på unge mennesker som dem der senere 
skal overtage vores stole, og derfor må vi 
sørge for at de i en tidelig alder er oplyste 
og interesseret.
 
Venstre Ungdom er et godt sted at starte, 
da der også er lagt meget vægt på det 
sociale. Det er et forum hvor det er sejt 
at vide noget om noget, og det var i hvert 
fald det der kickstartede min interesse 
for politik. For mig personligt startede 
lysten til rigtig at dyrke politik, da vi 
til et arrangement i VU havde besøg af 
folketingspolitikeren Fatma Øktem. Det 
gav mig blod på tanden at høre en kvinde 
som Fatma, være så ærlig og selvsikker. 
Umildbart efter det oplæg ændrede mit 
syn på politik sig, og jeg turde tage mere 
ansvar og flere beslutninger.

Som ungt menneske med interesse i at 
udvikle både Venstre Ungdom og Venstre, 
opfordre jeg jer til at udfordre de unge 
mennesker i jeres liv, til at søge viden og 
indsigt i det samfund vi lever i. 

Jeg hedder Michael 
B. Sørensen, jeg er 
50 år, er uddannet 
berider og sidder 
i kørestol efter 
en trafikulykke i 
1993, jeg bor på en 
landejendom mellem 

Gjern og Fårvang, sammen med min kone 
og vores 2 børn.

Jeg er formand for Gjernegnens Ven-
strevælgerforening og har takket ja til 
at være med i Kreds Nord , fordi jeg 
gerne vil gøre en aktiv indsats for at få 
Silkeborg Kommune repræsenteret på 
Christiansborg.

Jeg hedder Niels 
Kristian Jørgensen og 
er tidligere selv-
stændig, landbrug og 
maskinstationsejer.

Sebastian Korsbakke 
Jensen er 26 år og 
opvokset i Silkeborg, 
samt student fra Th. 
Langs HF og VUC. 

Bachelor i jura ved 
Aalborg Universitet og 

i gang med at færdiggøre et speciale, som 
skal forsvares i uge 35. Specialet dækker et 
tidsrelevant emne, og Sebastian har joket 
med at medieudvalget gerne må offentlig-
gøre det i næste udgave af Venstrebladet. 

Samtidig ansat ved Århus ældste advokat-
kontor, Advokaterne Sankt Knuds Torv, og 
er frivillig i blandt andet Røde Kors. 

Fra november og 3 måneder frem prak-
tikant for Venstre i Europa-Parlamentet 
i Bruxelles.
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Kredsbestyrelsen  
i Sydkredsen 

Velkvalificeret kandidat til  
folketingsvalg søges
Venstre i Silkeborg kreds Syd søger en 
folketingskandidat.

Vi tilbyder: 
Opstilling i en valgkreds i et etableret parti 
med realistisk mulighed for at opnå valg til 
folketinget og deraf følgende indflydelse, 
fornuftig aflønning, pensionsordning, bolig 
m.m. 
 
Støtte fra en stor solid organisation.

Vi forventer: 
At du har en liberal grundholdning og har 
tilknytning til Silkeborg og vil arbejde 
loyalt for Venstres politik i samarbejde 
med Venstres organisation.

At du har et stort netværk, gennem-
slagskraft og er i stand til at mobilisere 
betydelige ressourcer, både økonomiske 
og tidsmæssige.

Ansøgningsfrist er 1/8-2020, hvorefter vi 
udvælger de kandidater vi vil indkalde til 
en samtale. 

Henvendelse til: 
Kredsformanden 
Jens Nymand
Pårupvej 10
88653 Them
Tlf 30325574
Mail: jens@rjbj.dk

Kredsbestyrelsen i Sydkredsen har holdt 
konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen der blev valgt på Kommune-
foreningens generalforsamling består af: 
- Jens Nymand (fmd)
- Bent Jensen
- Peter Anker Christensen
- Anne Marie Madsen
- Jens Vigh
- Thomas Schlie 
- Mads Bagger Korsholm
- Lars Hesel

Bent Jensen blev valgt til næstformand, 
Anne Marie Madsen sekretær og Birgit 
Jensen blev tilknyttet som kasserer.

Da kredsens hidtidige folketingskandidat har 
valgt ikke at genopstille er der åbning for en 
ny. Processen er indledt med et ”jobopslag” 
herunder og vi håber på rigtig gode kandidater. 

Det er vist en offentlig hemmelighed at man 
ikke sådan lige bliver valgt til folketinget. 
Det kræver ”kun” at man overbeviser en 
5-10 tusinde vælgere om at de skal sætte 
krydset ved lige præcis dig.

Vi vil samarbejde tæt med nordkredsen 
og havde inviteret formanden med til 
mødet. 
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Nikolaj Møller Jensen, 
Kredsformand Nord.

Jens Nymand,  
Kredsformand Syd.
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Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 
Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktio-
nen. Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 
angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende) 
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Linda Lyngsøe, linda.lygsoe@silkeborg.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Flemming Heiberg, flemming.heiberg@silkeborg.dk

Webmaster 
Niels Lauritsen,  
nielsklauritsen@gmail.com

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #8  7. september 2020

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2019
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Poul Berggreen
Sekretær Erling Lemming
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Søren Slott
 Sebastian Korsbakke   
 Jensen 
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Herluf Rahr
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Knud Gadegaard
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Nikolaj Møller Jensen
Kreds Syd Jens Nymand
VU Mads Kristiansen 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen

Afleveret til Post Danmark d. 2. juli 2020

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmedlem-
mer kun modtager 1 eksemplar af bladet. Er der en 
smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en god 
bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil 
vi give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give  
Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer. 
Ret til ændringer forbeholdes.

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

#7 / 2020
BLADET

Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
Autoriseret VVS- og EL-installatør

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915
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Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

8685 5060
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