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Man kender det måske mest fra amerikan-
ske film. En jury på 12 personer får forelagt 
en sag og skal fælle en dom. Princippet er 
naturligvis, at 12 forstandige menneskers 
bedømmelse af en situation giver en god 
sikkerhed for at få alle nuancer og detaljer 
vægtet i et svært spørgsmål.

Selvfølgelig er metaforen ikke 100%, men 
alligevel. I Venstres byrådsgruppe har 
12 medlemmer i den forgange tid brugt 
rigtig meget tid på at drøfte, analyser og 
perspektivere Gitte Willumsens hang til 
voldsomme udmeldinger i pressen og på 
sociale medier. Det har været et forløb med 
mange overvejelser, og det har strakt sig 
over ca. 1½ måned med stor grundighed.
I forløbet har der været drøftelser på tværs 
af byrådets medlemmer, organisationen og 
Gitte selv. Der har været forsøg på at forstå 
motiver og handlinger, og der har været ap-

pel om at undlade de ubarmhjertige ord og 
de hårde anklager. Men det har ikke lykkes 
hverken byrådsgruppen, de organisatoriske 
enheder eller Gitte selv at nå til enighed 
om måden at agere på. Det har sat nogle 
dybe flænger i samarbejdet.

Søndag den 13. september blev det så endnu 
en gang drøftet – og en enig forsamling af 
både byrådsgruppe og organisation måtte 
sande, at flængen i det daglige samarbejde 
var blevet for stor. Gruppen måtte videre 
uden Gitte. Det er ærgerligt, men hensynet 
til de fortsatte relationer og de personer, 
der havde stået i skudlinjen, måtte veje 
tungest. 

I erhvervslivet er afskedigelser og de sidste 
håndtryk mere almindelige, men i politik 
er det voldsomt. Der er fordi, man deler 
et holdningsmæssigt fællesskab og en tro 

på, at netop disse fælles holdninger kan 
skabe et bedre samfund. Man er sammen 
om den svære og tunge opgave – skulder 
ved skulder med et særligt hensyn. Når 
dette hensyn forsvinder, må man skilles.

Det afføder naturligvis en masse polemik 
derude. I spalterne og på de sociale me-
dier. I Venstres gruppe og i vores bagland 
forstår vi godt, at man kan komme op i 
det røde felt, hvis man ikke er med inde 
i maskinrummet. Vi ønsker ikke at bære 
ved til bålet. Vi ønsker ikke at tale ondt 
om nogen, for det bringer ingen videre. 
Og videre – det skal vi – i arbejdet med 
at skabe god liberal politik i Danmark og 
i Silkeborg kommune. Så håber vi, at de 
mange debattører forstår, at der faktisk 
var 12 forstandige mennesker, der desværre 
måtte træffe den svære beslutning – den 
sidste udvej.

Venstres Kommuneforening i Silkeborg har 
fra Venstres Landsorganisation modtaget 
en redegørelse om hændelserne på opstil-
lingsmødet den 26. august 2020:

I grove træk går landsorganisationens kon-
klusion ud på at der er begået en række 
uhensigtsmæssige fejl under den første 
afstemning og at der ikke kan placeres 
et entydigt ansvar. Fejlene bestod bl.a. 
af uoverensstemmelse mellem antallet af 
afkrydsede vælgere og afgivne stemmer. 
Der blev ligeledes konstateret uoverens-
stemmelse mellem den benyttede liste 
og de faktiske forhold, hvilket bl.a. kan 
skyldes nogle synkroniserings og periodi-
serings faktorer mellem Venstres og VU’s 
centrale medlemsdatabaser. Heldigvis 
blev fejlene fanget ved optællingen og 
den dertilhørende kontrol. Som bekendt 
gik afstemningen om og der blev valgt en 
kandidat. 

Desværre er pågældende kandidat, Gitte 
Willumsen af forskellige grunde, herunder 
personlige angreb, i offentligheden, på 
kolleger fra byrådet blevet ekskluderet fra 
byrådsgruppen, af byrådsgruppen.

Kommuneforeningen anerkender at det er 
byrådsgruppens ret at afbryde samarbejdet 
med et medlem.

 Da det i flg. Venstres vedtægter ikke er 
muligt at have 2 Venstre grupper i samme 
byråd er en logisk konsekvens at en udeluk-
kelse fra byrådsgruppen er en automatisk 
udmelding af partiet, med mindre vedkom-
mende opgiver sin plads i byrådet. 

For at kunne stille op til folketinget for 
Venstre skal man være medlem af partiet, 
så en logisk konsekvens af Gitte Willumsens 
exit fra byrådsgruppen er at hun ikke kan 
stille op til Folketinget for Venstre ved 
kommende valg, medmindre hun igen er 
blevet medlem. Hun kan derimod godt 
fortsætte som afløser i den nuværende 
folketingssamling fordi medlemskabet går 
på personen ikke partiet.

Kredsbestyrelsen i Nordkredsen har efter en 
omkonstituering valgt Jens Jacob Andersen 
til ny formand idet den hidtidige formand Ni-
colai Møller Jensen er sygemeldt i en periode. 
Kredsen står p.t. uden en folketingskandidat. 
Vi ser frem til at der bliver valgt en ny. 

 Forretningsudvalg for kommuneforeningen 
for Venstre i Silkeborg Kommuneforeningen
Kresten Friis, Poul Berggren, Erling Lem-
ming, Jens Nymand, Søren Slott, Jens Jacob 
Andersen, Lars Hessel.

Den sidste udvej ...
Leder skrevet på foranledning af kommuneforeningens formand Kresten Friis.

Redegørelse fra opstillingsmødet 
i Venstre, kreds nord
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Steens Corner

Der er lavet en budgetaftale nu, som der 
lige nu er 19 mandater i byrådet med på. 
Socialdemokratiet og Enhedslisten er ikke 
med lige nu, men det kan godt ske Enheds-
listen kobler sig på senere.
Det er en budgetaftale, som holder fast i, at 
man tilfører flere penge til skolerne, flere 
penge til børn – og det er mange penge, 
faktisk. Sådan netto, er det 15 millioner 
mere om året til skolerne og 5 millioner 
mere til børnene.

Bag de tal ligger det så, at vi får mange flere 
børn i kommunen, så når engang denne 
byrådsperiode er færdig, er der tilført netto 
nye 80 millioner og derudover har vi nok 
tilført 30 til 40 millioner, fordi der kommer 
flere børn.
I vores folkeskoler, lige i øjeblikket, kom-
mer der ikke flere børn. Budgetaftalen er 
en god balance mellem land og by. 
Der bliver en lang række puljer til cykel-
stier. Der bliver nogle veje, som i dag er 
trafikfarlige som bliver lavet om til 2 minus 
1 veje. Vi afsætter nogle midler til Lem-
ming, til noget der hedder Kulturlanternen. 
De har søgt nogle fondsmidler hjem, og dem 
matcher vi op til 4,5 millioner. Vi afsætter 
penge til, at man kan bygge yderligere en 
hal i Voel. Har de ikke 2 i forvejen, jo, det 
har de, men de har også en utrolig aktivitet 
i netop Voel, så der er brug for en ekstra 

hal. Så bliver der afsat nogle midler til, at 
man kan lave nogle torve i Ans, i Gjern og 
i Kragelund.

Er der ikke noget negativt i budget-
aftalen?
Der er også lidt i budgetaftalen som er lidt 
træls, for vi har ikke balance i økonomien 
lige nu. Derfor går vi også ind og laver nogle 
reduktioner nogle steder. Det er meget på 
det administrative område. Der er bygget 
lidt meget personale på, og det skærer vi 
til. Så skærer vi ikke på børn og skole, idet 
vi løfter dem i stedet for. Vi skærer en lille 
smule på noget ældreområde, men det er 
efter min mening ikke særligt meget.

Men alt i alt så findes der besparelser på 
47 millioner. 

Væresteder for psykisk udfordrede men-
nesker har vi pillet ud af besparelserne. 
De 47 millioner i besparelse svarer til lige 
under 1% af vores samlede budget. Med den 
ene hånd tager vi nogle penge fra nogle 
områder, men det er nogle områder, hvor vi 
ligger højt og med den anden hånd, tilfører 
vi penge. Men der er på nogle områder, 
hvor vi ligger lavt.

Hvor ligger vi egentlig højt henne? Det har 
vi gjort på beskæftigelsesområdet. Og så 

ligger vi altså højt, når vi ser, hvor mange 
penge vi bruger på ældre i forhold til, hvad 
man bruger i sammenlignelige kommuner. 
Det niveau vi ligger på, når vi ser, hvor 
mange kroner vi bruger på ældre, viser 
at i Silkeborg får de ældre op til 2 timer 
mere hjælp om ugen i forhold til andre 
sammenlignelige kommuner. Så når man 
får hjælp her i Silkeborg, ja, så får man 
pænt meget hjælp.
Bruger vi flere penge på ældre eller bruger 
vi færre penge på ældre. Vi bruger mange i 
forvejen. Når der kommer flere ældre bor-
gere i kommunen, ja, så får vi også tilført 
flere penge. Fordi vi bliver flere ældre, så 
tilfører vi små 10 millioner fra 20 til 21, så 
man kan ikke sige, at nu bliver vi mange 
flere ældre, og det har vi ikke taget højde 
for. Jo, det har vi. Så jeg står på mål for 
det niveau vi har i forhold til ældre.

Når man går rundt i byen, ser man 
byggekraner over alt. Det tegner på 
utrolig vækst i byen.
Hvis ikke Silkeborg har vækst vil det blive 
lang, langt dyrere end en stagnering. Hvad 
er det for nogle borgere, der bor i Silkeborg, 
og hvad er det for nogle borgere, der kom-
mer hertil. Det viser sig, at vores borgere 
tjener mange penge, men det, der er vigtigt 
for os, det er, at lønudviklingen i Silkeborg 
er højere end lønudviklingen i Danmark som 

Borgmesteren har ordet:

Øverste etage på rådhuset indeholder bl.a. borgmesterkontoret. Man kan vælge en trappe eller en elevator, når 
man kommer ind nederst i rådhuset.
Første trappe, man møder henviser til dem, der skal gå ned. Hmm. Jeg er nede, tænker jeg, så skal jeg ikke bruge 
den. Så møder jeg 2 elevatordøre. På dem begge hænger der et coronaskilt: Kun til dårligt gående eller gods. 
Jeg er ikke dårligt gående, og jeg er ikke pakket ind, så jeg er heller ikke gods. Hvor finder jeg mon en trappe, 
der går opad? Jeg fortsætter hen ad gangen til en lukket dør, uden at møde op-trappen. Foran den lukkede dør 
sidder en lille, ung, kontormedarbejder i fire-hug-siddende stilling på gang-gulvet med sin computer og arbejder. 
Har de solgt stolene i rådhuset pga besparelser, tænker jeg. Hun ser ikke på mig. Hun vil sikkert helst undgå 
kontakt med mig, hvilket jeg er helt uforstående over for. Jeg prøver: ”Ved du, hvor der er en opad-trappe?” 
spørger jeg forsigtigt den fire-hug-gulvsiddende medarbejder. Hun løfter sit hoved fra skærmen og ser på mig 
med et underligt, forundrende blik, og hun siger. ”Hvis du går gennem min dør og helt hen til enden ad gangen, 
og passer på de nymalede vægge, så tror jeg, du møder den trappe, men må gå op ad”. Hun havde fuldstændig 
ret. Jeg fandt op-trappen og kom frem til borgmesterkontoret. Det var jeg glad for.

Så kunne jeg få en snak med Steen Vindum til vores faste side. Steen kunne bl.a. fortælle at:

Af Niels Lauritsen
Redaktør

>>
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gennemsnit. Hvis man tager lønindkomsten 
fra 2010 til 2018 så er den gennemsnitlige 
løn steget med 7,7% i Silkeborg og den er 
steget med 5,1% på landsplan. De borgere 
der flytter hertil, det er nogle gode skatte-
borgere. De kommer med gode indkomster 
og de kommer ikke med nogle helt særlige, 
sociale udfordringer. Hvis de kommer med 
noget, så kommer de med enten et barn 
i maven eller også med planer om, at der 
snart skal komme nogle flere til. Det er 
udfordringen. Der skal bygges nogle dag-

institutioner og det har vi taget højde for 
i vores budgetaftale. 

Snakken er slut. 
Det er frokosttid, og jeg går på ned-trappen 
og finder fint selv ud af rådhuset. Helt 
uden hjælp.

Sidste nyt:
Socialdemokratiet er efter min samtale 
med Steen Vindum gået med i budgetaf-
talen, så nu er der 28 mandater der har 

stem for. Kun Enhedslisten og løsgængeren 
Lars Hansen er ikke med i budgetaftalen.

Allersidste nyt:
Løsgængeren Lars Hansen er nu også gået 
med i budgetforliget. Nu er det kun En-
hedslisten, der ikke er med.
Måske skal vi forsinke VENSTRE-BLADETS 
udgivelse, hvis vi vil have Enhedslisten med. 
Nej, det sker nok ikke, uanset hvor længe 
vi venter med at udkomme.
Dejligt med en stor opbakning til budgettet.

>>

Deltagerne i årets Borgmestersejlads fredag 
aften den 28. august fik en dejlig oplevelse. 
De tidligere år har man kunnet nyde et flot 
sensommervejr i stævnen, men i år sluttede 
indsejlingen til Silkeborg i bulder og brag 
og heftig regn. Menuen var Corona sikret 
med lækre Landgangsbrød og småkager i 
små poser. En stor tak til Inger og Peter. 
Poul styrede aftenens sejlads og en sær-
deles veloplagt EU parlamentariker, Søren 
Gade gav sit meget interessante bud på den 
aktuelle EU politik. 

Borgmester Steen Vindum gav en udførlig 
opdatering til den aktuelle udvikling i 
Silkeborg. Der var livlig debat og slet ikke 
tid til at nyde sejlturen i stævnen. 

Årets Borgmestertur var fuldtegnet med 
55 deltagere, der for kun kr. 200,- pr. 
deltager for 3 timers sejlads med mad 
og «underholdning» med tilskud fra Europa 
nævnet / Venstre EU-udvalg Vestjylland. 

Vi ser frem til næste års Borgmestertur.

Borgmestersejlads i corona 
sikret udgave
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Det er muligt, der er noget om snakken, når 
Gitte Willumsen skriver om uforberedelse 
og papirflyvere i byrådssalen i Midtjyllands 
Avis. Det ved jeg ikke. Men nu ved hele 
Midtjylland det i hvert tilfælde.

Det ville nok have været på sin plads, at 
Gitte havde taget den snak med vedkom-
mende og med byrådsgruppen i stedet for 
at slå på stortromme i avisen om det.

Det ville have været meget rigtigt for alle, 
at det var foregået internt. Den åbne form 
for kommunikation vil give ballade. Al-
lerede efter de første læserbreve, bad 
jeg om at få den kommunikation stoppet. 
”Det gavner ingen og specielt ikke Venstre 

Uroen i Venstre

og nogen af de nævnte personer”. Læser-
brevene blev ved med at poppe op i avisen. 
Gitte blev ved med at skrive negativt om sin 
byrådskollega. (Rød blok blev helt hudløs 
af at klappe i deres små hænder).

Der blev valgt folketingskandidat, som ikke 
gik helt efter bogen. Det blev rettet med det 
samme, der blev omvalg og Gitte blev valgt.

Gitte kom igen frem i avisen med et per-
sonangreb på en navngiven byrådskollega.

Jeg forstår godt, at nok er nok for byråds-
gruppen. Jeg forstår godt, at nogen har 
taget teten og sagt: ”Nu slutter det her. Vi 
vil ikke være med til det længere”.

Hold jeres uenigheder og negative kom-
mentarer mod hinanden internt og ikke 
i avisen.
Læserne husker den slags – og der er kun 
1 år til byrådsvalget. Der skal ro på nu, og 
vi skal i arbejdstøjet, hellere i dag end i 
morgen, hvis vi fortsat skal have borgme-
sterposten. Rød blok kommer buldrende 
om lidt, når de har fået valgt deres borg-
mesterkandidat.
Hold nu op. Brug jeres private mail el-
ler telefon i stedet for, når der skal tales 
negativt om vores medlemmer.

Det var bare et par kommentarer fra en, 
der har arbejdet et helt liv i kommunika-
tionsverdenen.

Af Niels Lauritsen
Redaktør 

Sådan er avisoverskrifterne i disse dage.
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Venstres nestor, Bertel Haarder, har fejret 
40-års jubilæum som folketingsmedlem. 40 
år, hvor der er sket rigtig meget i Danmark 
og 40 år, hvor Bertel Haarder har gjort sin 
indflydelse gældende i dansk politik, både 
som menigt medlem men også i særdeles-
hed som minister af flere omgange.
I den anledning har jeg spurgt Bertel Ha-
arder, om han ikke kunne fortælle lidt om 
noget af det vigtigste han har oplevet i sin 
tid som folketingsmedlem, så han sendte 
dette til mig:

Hurra for friheden og fællesskabet i 
foreningerne
Foreningerne er frivillige fællesskaber, 
støttet, men ikke styret af samfundet. 
Det begyndte med skytte- gymnastik- og 
idrætsforeningerne, der blev til DGI med 
næsten 1,6 mio. medlemmer. I dag har DGI, 
DIF og DUF til sammen næsten 2,9 millio-
ner medlemmer, og Dansk Boldspil Union, 
DBU, har 330.000 medlemmer under det 
fornemme motto ”En del af noget større”.
 

I alt arbejder 700.000 som frivillige i de 
danske foreninger. Hvorfor gør de det? 
Det moderne menneske kan jo klare sig 
uden fællesskaber. Hjemme kan vi få 
alting serveret, mens vi dyrker os selv, 
rider motionscyklen og får hjælp af stat 
og kommune. Men stadigt flere søger de 
selvvalgte fællesskaber i foreningerne. 
Hundredtusinder strømmer til foredrag, 
festival ér og folkemøder. – Sært nok, for 
musikkvaliteten er meget bedre hjemme 
ved musikanlægget og TV-apparatet, hvor 
man også kan se nærbilleder af de kendte 

Bertel Haarder  
har siddet 40 år  
i Folketinget

koryfæer. Men vi vil hellere have autentiske 
oplevelser sammen med andre. Fælles-
skabet gør forskellen.
 
De frivillige, foreningslederne, indsamlerne 
i de velgørende organisationer, røde kors-
vennerne, lektiehjælperne, alle dem, der 
gør mere, end de behøver, de er er folke-
styrets grundstof, som gør os ansvarlige 
over for fællesskabet.
 

Derfor skal vi være gode ved foreningerne. 
Støtte dem uden at styre dem.
 
Venstre vil fjerne unødigt bureaukrati og 
respektere foreningernes egenværdi. Og 
give endnu flere børn og unge den oplevelse 
at være med i et selvvalgt, forpligtende 
fællesskab.

Bertel Haarder

Venstre vil fjerne 
unødigt bureaukrati 

og respektere 
foreningernes 

egenværdi.

Af Niels Lauritsen
Redaktør 



Det kommende efterår byder på en 
spændende politisk sæson med mange 
udskudte forhandlinger, som kommer til at 
have indflydelse på, hvordan vi genstarter 
samfundet i Region Midtjylland og resten 
af Danmark efter Coronakrisen. 

Inden jeg ser fremad mod efteråret, vil jeg 
først og fremmest anerkende det arbejde, 
Venstre har udført inde på Christiansborg 
i de seneste måneder. Som opposition har 
Venstre været skarpe og kritiske tovholdere 
for regeringen, og vi har sat vores aftryk på 
vigtige forhandlinger og aftaler, som skal 
føre Danmark i den rigtige retning. 

Vi har senest set gode resultater fra Ven-
stre inden sommerferien, hvor vi satte et 
stort aftryk på udligningsreformen, som 
i stor grad vil gavne Silkeborg Kommune. 
Venstre har dels tilført udligningssystemet 
flere penge og fået rettet op på regerin-
gens udspil, så udligningen nu bidrager til, 
at vi får et Danmark i balance. Regeringens 
udspil betød, at mange kommuner ville 
se sig nødsaget til at sætte skatten op, 
hvilket ville have givet danskerne et stort 
skattesmæk. Ved at tilføre flere penge 
til udligningssystemet er denne regning 
blevet mindre. Helt konkret betyder det, 
at Silkeborg Kommune nu står til at få 
14 mio. kr. tilbage i stedet for at betale 
yderligere 26 mio. kr., som regeringens 
udspil lagde op til. Det er penge, som 
kan bruges til investeringer i kommunen. 
Det er resultater som disse, der trækker 
Danmark i en fornuftig borgerlig retning, 
som vi skal arbejde for i det kommende 
efterår. 

Som energi- og forsyningsordfører for 
Venstre ser jeg især frem til de udskudte 
klimaforhandlinger, som vi går i møde i 
de kommende måneder. Her vil Venstre 
kæmpe for, at den grønne omstilling ud-
føres på den mest ansvarlige måde, så det 
ikke bliver dyrere at være dansker eller 
drive virksomhed i Danmark. Vi skal nemlig 
sikre, at den grønne omstilling går hånd i 
hånd med vækst og velfærd. 

Der er gode økonomiske muligheder i 
den grønne omstilling i, hvilket vi især 
ser i Midt- og Vestjylland, hvor vi har et 

stigende antal virksomheder, der arbej-
der indenfor klimasektoren. I Silkeborg 
Kommune og omegn finder man store, 
ambitiøse virksomheder som eksempel-
vis Siemens, Danfoss og Grundfos. Disse 
virksomheder gør en stor indsats for, at vi 
skal nå det ambitiøse mål om at reducere 
de danske drivhusgasudledninger med 70 
pct. i 2030. Vi skal derfor give dem de 
bedste arbejdsbetingelser for at udføre 
den grønne omstilling, uden vi sætter 
vækst og arbejdspladser over styr.
 

En anden forhandling, som kommer til at 
have indflydelse på hele regionen er for-
handlingerne om trafikforliget, der blandt 
andet omhandler infrastrukturinvesterin-
ger i de kommende år frem mod 2030. 
Her vil Venstre kæmpe for anlæggelsen 
af en ny nord-sydgående motorvej fra 
Hobro til Haderslev. Motorvejen vil give 
hele regionen en bedre infrastruktur og 
aflaste trafikken på E45 markant. Jeg har 
selv været en del af Hærvejskomiteens 
styregruppe, og kan derfor understrege 
de positive konsekvenser en ny motorvej 
vil have for Silkeborg Kommune. Mange 
af borgerne i Silkeborg Kommune pendler 
hver dag til arbejdspladser beliggende 
relativt langt væk, og de har derfor brug 
for gode transportmuligheder, så de kan 
spare tid i trafikken. Tid, der kan bruges 
bedre på arbejdet eller med familien. 
Motorvejen vil derfor have stor betyd-
ning for både bosætning og erhvervsliv 
i Silkeborg. 

Foråret 2021 vil formentligt byde på, at 
regeringen indbyder til forhandlinger om 
en sundhedsreform, hvor indretningen af 
de kommende mange års sundhedsvæsen 
skal fastlægges. I Silkeborg har man i dag på 
flere felter vist en vej, som også andre vil 
kunne nyde godt af at kopiere. Her tænker 
jeg bl.a. på psykiatriens hus og de tilgange 
man har til både diagnostik og behandling 
på regionshospitalet i Silkeborg. Det er 
min vurdering, at Silkeborg-”modellen” 
har mange af byggestenene til indret-
ningen af betydelige dele af fremtidens 
sundhedsvæsen. Det er min opfattelse, 
at netop det solide samarbejde mellem 
regionens sundhedstilbud, praksislæger og 
kommunerne vil være et fokusområde i de 
kommende forhandlinger om indretningen 
af sundhedsvæsenet. Det er derfor min 
opfattelse, at den til tider opblomstrende 
nervøsitet for hospitalet i Silkeborg ikke har 
afsæt i en fremtidig virkelighed. 

Det er en spændende tid vi går i møde 
inde på Christiansborg, hvor de kommende 
forhandlinger kommer til at påvirke Sil-
keborg og hele Region Midtjylland. Som 
folkevalgt repræsentant for regionen, vil 
jeg og Venstre arbejde for, at der fortsat 
vil være vækst, velstand og velfærd i hele 
regionen. 

Af Carsten Kissmeyer
MF valgt i Vestjylland

Nyt fra 
Christiansborg

www.silkeborg.venstre.dk

Inden jeg ser frem mod 
efteråret, vil jeg først og 

fremmest anerkende  
det arbejde, Venstre  

har udført på  
Christiansborg.
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Mellem 5-7% af den danske befolkning er 
ordblinde og op til 16% har svært ved at 
læse og skrive. Det har et lokalt initiativ 
mellem Ans Idræts og kulturcenter og 
LOF med støtte fra Netværkslokomotivet 
tænkt sig at gøre noget ved.

LOF Midtjylland har udbudt gratis danskun-
dervisning til ordblinde og læsesvage 
voksne i Silkeborg kommune igennem en 
lang årrække. Det satte Corona en brat 
stopper for. Men nu genåbner vi indsatsen 
med en meget spændende aften med fokus 
på, hvad du selv kan gøre.

D. 5. november afholder LOF, Ans Idræts- og 
Kulturcenter og Netværkslokomotivet et 
arrangement for alle, hvor du kan komme 
og høre mere om dine muligheder som 
voksen. Her vil du høre om mulighederne 
for undervisning, hvis du selv er ordblind. Du 
kan også høre om et forældrekursus, hvor 
du sammen med dine børn lærer at bruge 
IT-hjælpemidlerne, som Silkeborg kommune 
stiller til rådighed for de ordblinde og læ-
sesvage børn. Du, som leder eller TR/AMR, 
kan også få mere information om de gode 
muligheder, der findes ift. at tilbyde medar-
bejderne danskundervisning i arbejdstiden.

Til arrangementet kan I også opleve Chri-
stian Bock, der selv er stærkt ordblind og 
succesfuld virksomhedsejer. Her kan I høre 
Christian fortælle om de forskellige apps 
og it-værktøjer han bruger for at gøre sin 
hverdag nemmere. 

Christian fortæller:  
»Min skolegang som ordblind var præget 
af mange problemer. Dengang oplevede 
jeg et enormt kaos i mit hoved udløst 
af de mange nederlag, jeg fik hver 
dag. Jeg kunne simpelthen ikke følge 
med i undervisningen. Disse oplevelser 
kæmper jeg stadig med. Måske har du 
oplevet noget lignende, og sådan skal 
det ikke fortsætte. Jeg bruger jeg hver 
dag de sidste nye hjælpemidler, og det 
er absolut nødvendigt for mig, for at 
min hverdag kan fungere. Dem vil jeg 
demonstrere denne dag.«

LOFs danskundervisning handler netop om 
at lære at bruge de hjælpemidler, som 

der findes – både til telefon, tablet og 
computeren. Søren Madsen, Skoleleder 
LOF Midtjylland, udtaler: ”Vi oplever, at 
vores kursister opnår meget store resulta-
ter i løbet af meget kort tid ved at bruge 
hjælpemidlerne. Vi tager i undervisningen 
udgangspunkt i det, som den enkelte kursist 
har brug for. Det kan både være i arbejds-
livet og i privatlivet.” 

Sussi Skovsborg Hviid udtaler:
”For Ans Idræts og kulturcenter er det 
naturligt som Social Økonomisk virksomhed 
at bakke op om sådanne initiativer. Vi stiller 
gerne lokaler til undervisningen og håber, 
at rigtig mange lokale privatpersoner og 
virksomheder også støtter op om dette 
arrangement.”

Ved du, at en virksomhed kan tilbyde med-
arbejderne almen undervisning i dansk, 
matematik, engelsk og IT i arbejdstiden og 

få løngodtgørelse og i mange tilfælde gøre 
brug af kompetencefondene? Erik Serup 
Hansen konsulent for Netværkslokomotivet 
fortæller: ”Vores egne undersøgelser viser, 
at virksomheden får både mere effektive 
og gladere medarbejdere af at tilbyde 
danskundervisning i arbejdstiden. Samtidig 
ønsker de medarbejdere, som har deltaget 
i danskundervisning i langt højere grad 
at efterdanne sig efterfølgende, noget 
som mange af dem ikke turde før.” LOF 
og Netværkslokomotivet kommer gerne 
ud og fortæller om lige nøjagtig jeres 
virksomheds muligheder.

»Netværkslokomotivet er et virksom-
hedsnetværk, der vejleder og motiverer 
offentlige og private virksomheder til at 
opkvalificere deres medarbejdere, som har 
svært ved at læse, skrive, regne, bruge it 
og engelsk. Netværkslokomotivets ydelser 
er finansieret af startens satspuljemidler«

Er du, dit barn eller 
din medarbejder 
ordblind? Af Linda Lyngsøe

Byrådsmedlem,  
Venstres repræsentant for LOF Midtjylland

Christian Bock.
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Gjern Bakker og skoven i Gjern Bakker 
dufter af efterår. Duggen lå meget tæt fra 
morgenstunden denne september morgen, 
men i løbet af få timer, efterhånden som 
solen fik magt, forsvandt duggen og formid-
dagen blev solrig og dejlig varm. Det føltes 
slet ikke som efterår, men som en dejlig 
varm julimandag.

Jeg drejer til venstre fra Amerikavej hen 
ad Sminge Møllevej og jeg mærker en fan-
tastisk lugt af friskt træ. Frisk, nysavet træ 
har en helt fantastisk lugt, synes jeg. Jeg 
kommer forbi Grønagergaard Savværk og 
tænker: her må jeg ind. Jeg skal finde ud 
af, hvad der sker der.

Hvad er det, der 
ligger lige der, 
midt i skoven?

Jeg har hørt om navnet mange gange, men 
aldrig besøgt dem. Det vil jeg råde bod på nu. 

Jeg har en aftale med direktøren og ejer 
af savværket, Jan Kristensen som tager 
pænt imod mig i indkørslen, på vej ud ad 
kontordøren. 

”Gå lige op på loftet til kaffen, så kommer 
jeg om lidt”, siger han. ”Jeg skal lige flytte 
noget træ med en truck”. Ok, tænker jeg. 
Bossen kan også arbejde med på gulvet. 
Det tegner godt.

Først får vi aftalt, at Venstre i Silkeborg 
skal på virksomhedsbesøg, så medlem-

merne kan se virksomheden og samtidig 
få en politisk aften ud af det, med nyt om 
politikken på Christiansborg og fra byrådet, 
krydret med faglig viden fra et af omegnens 
store savværker.

Grønagergård Savværk blev stiftet i 1987 
af Jan Kristensen, som på det tidspunkt 
havde taget en tømreruddannelse og fik 
lyst til selv at producere det træ, som han 
som tømrer skulle arbejde med.

Det begyndte med en traktor ude i skoven 
efterspændt et lille savværk, men der gik 
ikke mange år, før traktoren blev udskiftet 
med mere professionelt udstyr.

Af Niels Lauritsen
Redaktør 

Jan Kristensen viser 
mig en af ”kævlerne” 
til Nyborg Slot.



I den sparsomme fritid kørte Jan Kristensen 
med rendegraver på kommunens materiel-
gård, for et tjene til dagen og vejen, men 
også det arbejde blev udskiftet med fuld 
tid på det lille, men efterhånden travle 
savværk.

I dag beskæftiger Grønagergaard Savværk 
omkring 40 mand, der har fuldt op at gøre 
med at forsyne diverse tømrerfirmaer og 
andre savværker med træ. I dag er der så 
meget at lave, at andre savværker skal 
hjælpe Grønagergaard, for at produktionen 
kan følge med.

Trykimprægneret træ er for længst fjer-
net fra produktionen. På Grønagergaard 
Savværk sælger man kun træ uden im-

prægnering. Douglas og lærk er de gængse 
mærker, og de imprægnerer sig selv, som 
Jan Kristensen siger.

Firmaet spreder sig over godt og vel 5 hek-
tar og når man går en tur rundt i firmaet, 
veksler det med tørrebygning, lagre af træ, 
lagre af flis og lagre af savsmuld. Firmaet er 
selvforsynende med varme og kunne fint, 
hvis det skulle være, levere varme til hele 
gamle Gjern kommune. Men det meste flis 
bliver i dag solgt til flisværkerne, der så 
kan levere el og varme af træaffaldet. 

Robinie-træ, der kommer fra 
USA, bruges til legepladser.

På savværket er det nemmer at dele et bræt i 3 
stykker end hjemme med håndsaven

>>

Trykimprægneret 
træ er for længst 

fjernet fra 
produktionen.
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På den måde bliver alt brugt. Der går ikke 
noget til spilde. 

I dag er Jan Kristensen i gang med et gene-
rationsskifte, hvor sønnen Mikael Kristensen 
skal tage over. Også Jans kone, Jette Hvid, 
er med i firmaet. ”Hun styrer med dygtig 
og hård hånd vores økonomi”, fortæller 
Jan Kristensen.

”Jette har fået vendt skuden, så vi alle ror 
samme vej”, tilføjer han. Også Jettes søn, 
Mads Hvid, har sin plads i firmaet. Han ejer 
firmaet: Nordic Oak, der producerer ege-
træsborde, og sælger dem via nethandel 
over hele landet. Mads har lånt et lokale 

på savværket, hvor han kan arbejde og 
udstille sine borde.

”I fritiden, som vi ikke har så meget af”, 
fortæller Jan Kristensen, ”opdrætter vi 
Dansk Varmblod heste. Dem har vi gående 
i en stald på den anden side af vejen”.

Under min rundtur med Jan Kristensen 
på pladsen ligger der nogle rigtig store 
”kævler” som jeg vil kalde dem. ”Hvad 
er det, du har liggende her”, Spørger jeg. 
”Dem render man da vist ikke lige med”. 
”De vejer godt 2 tons hver”, siger Jan 
Kristensen. ”De er over 13 meter lange og 
skal bruges til restaureringen af Nyborg 

Slot. De blev bestilt for et par år siden og 
er fældet her i omegnen. Træerne, der 
skulle fældes, skulle være douglas og som 
krav skulle de være 80 cm i diameter på 
det tyndeste sted. Det var en dejlig ordre 
at få, men det betød også, at vi var nødt 
til at bygge en ny sav, der kunne håndtere 
de lange mål de skulle have”.

Efter et par timers rundvisning og et par 
timer klogere på hvad der sker på et sav-
værk, forlod jeg igen den dejlige lugt af 
frisksavet træ, og tænkte på at jeg tror, 
Venstres medlemmer får en god oplevelse, 
når de til januar skal på virksomhedsbesøg. 
Det bliver nok en lidt andet oplevelse end 
min, for det bliver et aftenbesøg i mørke 
og sikkert også lidt koldere i vejret end i 
dag på denne solbeskinnede september 
sommer-dag.

Til gengæld får de så lidt nyheder med sig 
hjem fra Christiansborg og fra byrådet i 
Silkeborg. Dem måtte jeg undvære.

Glæd jer til det. I har 4 måneders glædetid.

Jan Kristensen arbejder selv med på savværket

Den nye sav der måtte anskaffes for at håndtere 
de store træstammer til Nyborg Slot.

>>
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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
Plan- og vejudvalget
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

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?

16. november Bestyrelsesmøde 
Kommuneforeningen Oplyses senere

18. januar 2021  
kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Grønagergård Savværk

4. marts 2021 Generalforamling, 
Kommuneforeningen Medborgerhuset, Silkeborg

Opgiv din mailadresse 
til din formand så du kan 
modtage nyhedsbreve.
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for Venstre i Silkeborg valgt i 2019
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 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 Jens Jacob Andersen 
Kreds Syd Jens Nymand
VU Lars Hessel 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Flemming Heiberg
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GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
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Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook
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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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