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Af Poul Dahl
Byrådsmedlem (V), Formand for Nærdemokratiudvalget

At ha’ det okay
– eller at ha’ det godt?
Jeg har med stor interesse bemærket,
at man i nogle danske kommuner har
startet en kampagne med det formål, at
kommunens borgere nu ikke skal nøjes
med »at ha’ det Okay«.
Hvis man derfor fremover spørger dem,«
hvordan har du det?« skal svaret ikke blot
være,« jeg har det da Okay«. Nej, de skal
alle kunne svare, »jeg har det godt«.

Hvad er så forskellen?
At ha’ det Okay, betyder for mig, at de
helt grundlæggende behov for at kunne
leve livet er opfyldt. På kommunalt plan
gælder det den enkelte medborger, de
lokale små og store samfund og kommunen i sin helhed, og de er fælles for
os alle.

At dette har fået min særlige opmærksomhed er ikke helt tilfældigt. Det er
netop den selvsamme tankegang, der er
grundlaget for, at vi i Silkeborg kommune
har besluttet, at vi skal have verdens
bedste nærdemokrati.

Når det derimod gælder, om man oprigtigt
oplever også at ha’ det godt, er det en
ganske anden sag. Det kan der uden tvivl
skrives tykke bøger om, men for mig er
forskellen mellem at ha’ det okay eller ha’
det godt, som forskellen mellem blot at
overleve eller at kunne leve livet.

Som samfundsborger betyder ægte
nærdemokrati, at man har mest mulig
medindflydelse på de beslutninger
fællesskabet træffer, der har betydning for
»hvordan man har det«.

Jeg tror også, at vi alle er enige om, at det
der afgør, om man har det godt, opleves
og opfattes meget forskelligt, hvad enten
det drejer sig om den enkelte medborger,
det lokale samfund eller hele kommunen.

Derfor er det også den enkelte medborger, det lokale samfund og kommunen,
der bedst selv kan og skal afgøre, hvad
der skal til for at komme fra blot at være
okay til at opleve, at man har det godt.
Og det er netop det, der er grundlaget for
den liberale tankegang.
Fællesskabet skal sikre, at man er okay,
men skal man også ha’ det godt, er det
et spørgsmål om »frihed«. Den frihed, der
giver optimale muligheder for at kunne
udnytte evner og lyst til gøre mere end
blot at overleve.
Derfor er det også god Venstrepolitik,
at vi i Silkeborg kommune skaber et
fællesskab med borgere og virksomheder,
der oplever få begrænsninger og mange
muligheder. Et fællesskab der inspirerer til
engagement og medansvar. Et fællesskab,
hvor ingen behøver at nøjes med blot at
være okay.

Nytårstaffel
Torsdag d. 12. januar kl. 18-22
I Gjern Kultur- & Idrætscenter
Vi ønsker godt nytår med et glas bobler og
derefter let bespisning.
Integrations- og Boligminister, Inger Støjberg,
deltager med politisk oplæg og efterfølgende
debat.
Nærmere oplysninger om
aftenen følger.
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Af Gitte Willumsen
Formand Kultur- og Fritidsudvalget

Ny folketingskandidat
– Tak for tilliden
som skabes i disse år. Halvdelen af alle
ægteskaber går i opløsning - så hvordan
skaber vi et arbejdsmarked, hvor enliges
arbejdsliv og familieliv hænger sammen?
Udlændingeområdet fylder meget nu, og
det kommer det også til fremover. Vores
regering gør det fantastisk godt - antallet
af asylansøgere er lige nu det laveste i
tre år. Det skal vi glæde os over, selv om
tallene kan komme endnu længere ned.
Det vil give os mere råderum, så vi bedre
kan hjælpe humanitært i nærområderne.

På Silkeborg Medborgerhus var der den
22. juni opstillingsmøde i Silkeborg Nord
kredsen, og her kunne Venstre-medlemmer være med til at vælge vores nye
folketingskandidat, efter at Mads Rørvig
ikke ønskede at genopstille. Kredsbestyrelsen havde hen over vinteren arbejdet
hårdt på at finde mulige kandidater
- men til sidst, på denne varme sommeraften, var der kun en kandidat, som
stillede op, og som blev enstemmigt
valg - og det var mig. Jeg vil gerne takke
mange gange for valget og ikke mindst
for den tillid, som er vist mig.
Selvom mange nok kender mig, vil jeg
lige komme med en kort præsentation
af mig selv - ikke mindst til vores nye
medlemmer. Mit navn er Gitte Willumsen
og jeg er medlem af Silkeborg byråd det er min anden byrådsperiode. I sidste
periode var jeg formand for Ældre- og
Sundhedsområdet, og nu er jeg formand
for Kultur- fritids- og Idrætsområdet. Jeg
er bosiddende i Kragelund på et nedlagt
husmandssted, hvor jeg bor sammen
med Erling - vi har tre drenge sammen,
som alle er skolesøgende. Før jeg kom
med i politik, var jeg bl.a. lokalrådsformand i Frederiksdal - Kragelund lokalråd
gennem 12 år, og formand for vores
lokale håndboldafdeling, hvor jeg også
har trænet børnehold gennem mere end
25 år.

Civilt er jeg ansat som lærer på Balleskolen i Silkeborg, hvor jeg underviser
de ældste klasser i matematik, biologi,
fysik og samfundsfag. Jeg har haft flere
tillidsposter på min arbejdsplads gennem
tiden bl.a. økonomiudvalgsmedlem og
tillidsmand. Jeg har i alle årene været
optaget af at være med til at skabe en
god arbejdsplads, hvor trivsel for de
ansatte er i højsædet - det giver god
undervisning og lavt sygefravær.
I min tid i Silkeborg byråd, har jeg været
med til at genoprette økonomien - og
i den sammenhæng har jeg også været
med til at træffe svære, men nødvendige,
beslutninger. Som udvalgsformand er
du den person, som står forrest, og
skal forsvare og argumentere for de
prioriteringer, som udvalget har besluttet. Det har givet knubs, men også
gode lærepenge i forhold til, hvad der er
vigtigt for kommunens borgere.
Landspolitisk er jeg optaget af familiens
vilkår. F.eks. hvordan vi indretter vores
samfund, så man både kan deltage på
arbejdsmarkedet og få familielivet til at
hænge sammen. For mig er det vigtigt, at
så mange som overhovedet muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet – det er den
bedste socialpolitik, man kan føre. Derfor
er det også vigtigt, at vi som politikere
følger med i de nye familiestrukturer,

Naturligvis er jeg, som lærer og forælder,
også meget optaget af skoleområdet.
Som jeg ser det, er der lang vej endnu,
hvis folkeskolereformen skal virke, og
på nogle områder er der også behov
for lovjusteringer. Det er f.eks. ikke
rimeligt, at nogle skoler har skruet op for
pausetiden - så den samlede undervisningstid reelt ikke er ændret – selv om
et af formålene med folkeskolereformen
var, at børn skulle gå mere i skole. Og ind
i mellem oplever jeg også, at der er for
meget hula-hop-tid. Altså tid, hvor der
ikke er et klart læringsmæssigt mål.
Alt i alt er der masser af områder, hvor
jeg finder, at jeg kan bidrage til et bedre
Danmark. Profilmæssigt synes jeg også,
at jeg har noget at tilbyde - som lærer
og offentligt ansat – Det er jo også en
del af det Danmark, som vi favner og har
brug for i Venstre.
Sammen med Kreds Nords bestyrelse
tager jeg nu fat på at planlægge dialog
med de lokale vælgerforeninger og
medlemmer. Jeg håber på, at I som
medlemmer vil bidrage med gode ideer
til politik og kampagne, så vi igen kan få
valgt et folketingsmedlem fra Venstre i
Silkeborg kommune.
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Af Britta Bang
Mentor

Dansk hjælp til
tjekkisk politiker
Sådan var overskriften i Midtjyllands Avis
i marts 2015, ½ år efter starten på min
opgave som mentor for en tjekkisk politiker.
Overskriften kunne også have været:
»Silkeborg-politiker som mentor for tjekkisk
politiker«.

Hvordan startede det
og hvorfor

Kvinder i politik

Parlament/Folketing

Byråd

Tjekkiet

19,5 %

22,8 %

Danmark

39 %

32 %

Norge

40 %

38 %

Kvinder i politik er et projekt skabt i samarbejde mellem Det nordiske Handelskammer
i Prag og den danske og norske ambassade
i Prag.

Til disse 10 tjekkiske mentees udvalgtes
5 danske og 5 norske mentorer, som
mødtes første gang i Prag i oktober 2014
til introduktion og de første samtaler om,
hvilke emner, der skulle satses på.

Samarbejdet blev dannet for at hjælpe
tjekkiske kvinder frem i politik og om muligt
opnå lige repræsentation af mænd og
kvinder i politik, da utilstrækkelig repræsentation af kvinder i politik har indflydelse på
kvaliteten af demokrati og samtidig har en
negativ betydning for det tjekkiske samfund.

Mentor og mentee blev bragt sammen
efter erfaring, interesser og politisk
fokus. Min mentee havde tidligere siddet
i distriktssrådet i Brno, den næststørste
by på 390.000 indbyggere beliggende i
Sydmähren i Tjekkiet og havde valgt at
genopstille.

Derfor støtter de alle kvinder, som ønsker at
gå ind i politik eller som allerede er politisk
aktive. Deres mål er at overskride et niveau
på 30% .

Det var et heldigt match. Vi var på bølgelængde fra dag 1. Og arbejdet kaldte med
det samme, startende med et offentligt
møde i Parlamentet i Prag, hvor der blev
diskuteret kvindekvoter.

Mentor programmet går derfor ud på at
opnå en løbende kontakt mellem Tjekkiet
og de nordiske lande, en kontakt som
indebærer undervisning, dialog og udfordringer. Samtidig håber man på, at det
vil skabe en længerevarende forbindelse
og et venskab, så man på den måde kan
skabe en bedre forståelse for forskellighederne i de respektive lande.

Norge er for kvindekvoter, Danmark ikke.
Det gav en god diskussion, og spørgelysten var stor, men de tjekkiske kvinder stod
delte og usikre, da konferencen sluttede.

Mentorerne er politikere fra de nordiske
lande med lang erfaring inden for politik
fra partier lige fra det yderste venstre til
det yderste højre. Udvælgelsen skete dels
ved at udfylde et megalangt spørgeskema og dels ved et halvanden time langt
interview med en repræsentant fra Det
nordiske Handelskammer, Birger Husted.

I marts 2015 var min mentee, Zuzanna
Kylianova, i Silkeborg. Hendes store interesse er ungdomsuddannelserne, som
efter hendes mening fungerer stift og
dårligt i Tjekkiet og hun lærte meget ved
besøgene på Teknisk Skole og Silkeborg
Gymnasium, som tog godt imod os og
brugte tid på at forklare om uddannelserne. På Rådhuset fik hun desuden et
godt indblik i nærdemokrati af Poul Dahl.
Zuzanna lærte meget og tog mange nye
ideer med hjem, som hun siden da har
arbejdet for få indføjet i valgmaterialet.
(I Tjekkiet administreres ungdomsuddannelserne af Distriktsrådene.)

Mentees er kvindelige, tjekkiske politikere, som er aktive i lokal, regional eller
national politik, og som er håndplukkede
til programmet.

I juni 2016 mødtes samtlige mentorer og
mentees atter i Prag til en stor konference om kvinders indflydelse i politik
og især i medierne. Hvor meget kommer

Og det var her jeg kom
ind i billedet
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kvinderne til orde i de forskellige medier?
En interessant diskussion.
Men Zuzanna skulle videre med sit
valgprogram i forsøget på at komme på
valglisten (det er lykkedes for hende!),
og i foråret 2016 kom hun atter til
Danmark. Denne gang valgte vi København med besøg på Christiansborg og
møde med folketingspolitikeren Anni
Matthiesen (V) for at høre om de nye
tiltag inden for ungdomsuddannelserne
i Danmark. Et stort ønske fra Zuzannas
side var desuden at diskutere inklusion,
som er et helt nyt ord/emne i Tjekkiet.
Derfor besøgte vi også en folkeskole,
som har gode erfaringer med inklusion.
Således beriget kunne hun atter vende
næsen hjemad til det politiske arbejde.
Nu lakker programmet mod enden. Det
skulle løbe over 18 måneder, og nu kan
vi bare vente på resultatet af vores fælles
indsats.
Lokalvalget i Tjekkiet finder sted i oktober 2016, og min mentee og jeg krydser
fingre for hendes genvalg.
Det har været yderst berigende og morsomt at være en del af dette program.
Zuzanna har lært meget, siger hun, og
jeg har nok lært lige så meget om tjekkisk politik, som er så meget anderledes
end vores.

Af Per Paludan Hansen
Sekretariatsleder i LOF’s landsorganisation, og formand for EAEA

Europa fortjener
at blive taget alvorligt
”Der er alt for meget som ikke fungerer
og for meget bureaukrati”. Dommen
var ærlig og hård, da min veluddannede
kammerat i løbeklubben udtalte sig,
da vi forleden kom til at tale om EU på
løbeturen. Jeg tror desværre hans udsagn
er dækkende for de mange danskere,
der tvivler på værdien i EU-samarbejdet.
Jeg skulle lidt ned i tempo for at få
luft til mit svar: ”For mig handler det
europæiske samarbejde om de helt store
ting – EU har været afgørende for at sikre
fred i Europa. Vi har et ens værdisæt i
Europa – vi tror på et åbent demokrati,
menneskerettigheder, vi respekterer den
personlige frihed, og føler et større og
fælles ansvar.”
Vi lever i en tid, hvor de europæiske samfund bliver udfordret. Inden for et år har
vi oplevet økonomisk krise i Grækenland
og andre sydeuropæiske lande. Flygtningekrisen, hvor det blev alt for tydeligt, at
EU’s medlemslande ikke alle er parat til
at bidrage til fælles løsninger. Og imens
er terroren rullet ind over Europa med
frygt og usikkerhed som følgesvend.
I sommer valgte englænderne så ved en
folkeafstemning at forlade det europæiske samarbejde – Brexit. Det er endnu
ikke helt klart, hvad konsekvensen bliver
af briternes folkeafstemning. Men det
kan ikke undgås at de europæere der
tvivler på EU, har fået medvind. For os
der stadig tror på et europæiske fællesskab, er der tale om et wake-up call.
Det er blevet tydeligt gennem de
seneste år, at der sker en polarisering

i de europæiske vælgergrupper. Denne
polarisering sker mellem dem der bor
på landet, og de der bor i byen. Mellem
dem, der har uddannelse, og de der ikke
har uddannelse eller har en kort uddannelse – og slutteligt mellem generationer.
Der er behov for at EU gentænker sine
politiske mål og initiativer, således at det
er de initiativer der har konkret effekt for
de europæiske befolkninger, der arbejdes
med – EU skal ind til kernen!
Der er brug for et mere deltagende
Europa. I de seneste år har de europæiske institutioner været for dårlige til at
række ud til de europæiske befolkninger,
og dermed skabe en bedre forståelse for
hvad EU arbejder med - og dermed også
det europæiske samarbejdes værdi for de
europæiske folk.
EU behøver en stærkere forbindelse mellem politiske ledere og deres vælgere.
Vi behøver et Europa, hvor der er muligheder for alle borgere til at skabe sig et
godt liv. Vi behøver et lærende Europa.
I LOF engagerer vi os i at skabe opbakning til en stærk dansk stemme i EU.
Ved folkeafstemningen om EUROpol
udgav vi således en husstandsomdelt
informationsavis, og afholdt debatmøder
over hele landet med det formål at
oplyse danskerne. Vi fortsætter nu denne
indsats.
EU skal debatteres, og jeg inviterer alle
liberale til at medvirke i oplysningsarbejdet. Selv vil jeg fortsætte dialogen – også
i løbeklubben!

EAEA
…står for: European Association
for the Education of Adults (den
europæiske folkeoplysnings
organisation).
EAEA er en europæisk paraplyorganisation, med 123 medlemmer i
42 lande, og repræsenterer dermed
mere end 60 millioner deltagere fra
hele Europa. Den danske medlemsorganisation er Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Formålet med EAEA er at sammenkæde og repræsentere europæiske
organisationer, som arbejder direkte
med voksenundervisning og folkeoplysning, og dermed styrke udvikling
og demokrati.
EAEA
- Deltager aktivt i politik i alle
pågældende lande, og er med
i beslutninger som vedrører
voksenundervisning og folkeoplysning.
- Samarbejder med EU-institutioner,
lokale og nationale myndigheder,
internationale organisationer,
som blandt andet Europarådet og
UNESCO
Læs mere om organisationen, på
www.eaea.org
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Af Mads Frandsen
Medlem af Nærdemokratiudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Som tiden går
Man skulle ikke tro det, men der er faktisk
ikke lang tid til, at vi skal have Kommunalvalg. Mine første 2 ½ år i byrådet er
gået ufatteligt hurtigt, synes jeg. Hvis jeg
vil opleve den sidste tid af denne periode,
som gående ligeså stærkt, vil der ikke
være lang tid til ”dommedag”.

Genvalg

Den 21. november 2017 er helt præcist
dagen, hvor mange spørgsmål vil blive
besvaret. Hvordan vil Silkeborg Kommunes
borgere bedømme det arbejde, som
byrådet har stået for igennem denne
periode. Venstre har stået i spidsen
for meget – både de nemme og svære
beslutninger. Det er vigtigt, at vi i det
næste års tid frem mod valget fortæller
familiemedlemmerne, vennerne, naboerne og kollegaerne om alt det gode, der
foregår i Silkeborg Kommune.

Der er mange ubekendte til næste valg.
Hvordan bedømmer borgerne Venstres
arbejde i Silkeborg Kommune? Får
det betydning, at meningsmålingerne
på landsplan er markant dårligere for
Venstre, end de var ved Kommunalvalget
i 2013?

Når vi nu alligevel står og prøver at
overbevise naboen om, at Venstre i
Silkeborg Kommune faktisk er med til at
gøre det bedre at bo i kommunen, så
kunne man jo opfordre ham/hende til at
melde sig ind i partiet. I det næste års tid
frem mod valget får man som medlem for
alvor noget for sit kontingent! Her kan fx
nævnes baggrundsmøder, hvor der også
vil blive diskuteret, hvilke fokusområder
Venstre skal have til valget. Og så er der
selvfølgelig også opstillingsmøde i foråret
2017.
Jeg er bevidst om, at der også sker ting
her i kommunen, som ikke alle bryder
sig om. Det kan også være, at der er
noget, som vi Venstre-medlemmer i
byrådet har overset, og bør sætte fokus
på i tiden inden valget. Derfor skal I som
medlemmer aldrig tøve med at tage en
direkte kontakt til os. Silkeborg Kommune
er en servicevirksomhed for kommunens
borgere, og dette skal vi politikere være
med til at præge.
Det vi vil få ført ud i livet i det næste års
tid frem mod valget, vil være det som står
nærmest i vælgernes erindring. Derfor er
det heller ikke uden betydning, hvad der
er vi beslutter.
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Jeg har mod på mere. Det er spændende
at sidde i byrådet, når man er 21 år. Det
er spændende at præge udviklingen i
kommunen og være med til at sætte
aftryk. Jeg vil aktivt gøre en indsats for at
blive genvalgt.

Man kan derfor vælge at gøre en stor
indsats og imødekomme ”truslerne” eller
man kan lade tingene gå sin egen gang.
Jeg foretrækker den første mulighed. Det
er bedre at forebygge end at helbrede. Et
genvalg er ingen selvfølge, og derfor skal
der ydes en stor indsats.

Drejebog
I min egen bevidsthed er Kommunalvalget, som I måske fornemmer, begyndt at
fylde en del. Jeg gør mig mange tanker
om, hvordan jeg kan bidrage til, at Venstre
får et rigtig godt valg. For mig er god
forberedelse noget af det, som jeg mener,
sikrer det bedste resultat.
Byrådsarbejdet står normalt stille i juli
måned, forstået på den måde, at der
ingen møder er for de almindelige
byrådsmedlemmer. For mig ejet vedkommende synes jeg, at juli er et kærkomment afbræk fra en travl hverdag, hvor
studie, foreningsarbejde og byrådspolitik
tager mange af døgnets 24 timer. I år har
jeg dog ikke helt sluppet det politiske i
sommerferien.
Jeg har nemlig brugt en del tid af
sommeren på at udarbejde en mindre
drejebog for, hvordan jeg forhåbentlig
kan opnå genvalg og hjælpe Venstre til et
godt valgresultat.
Indholdet i min drejebog er bredt og
kommer omkring alt fra analyse af KV13,
valgplakater, frivillige, politiske fokusom-

råder, markedsføring og meget andet.
Jeg tror på, at jeg ved en god og grundig
forberedelse kan skabe nogle gode
betingelser for et genvalg.

Tiden frem mod KV17
Når det er sagt, så er en drejebog for
Kommunalvalget heller ikke svaret på
det hele. Som jeg skrev tidligere i dette
indlæg, er der mange ubekendte faktorer,
som måske kan give et helt anderledes
valgresultat end vi håber på.
Hvis det kan lykkes for os i Venstre at
stille med et rigtig stærkt felt af kandidater, er jeg rimelig fortrøstningsfuld for,
at vi her lokalt i Silkeborg Kommune vil
kunne stå stærk igen i lighed med sidste
valg. Jeg ved også, at vores kommuneforening og lokalforeninger arbejder hårdt
for at finde de rette kandidater.
Jeg glæder mig også til at høre mere om
de planer, som kommuneforeningen og
forretningsudvalget har for næste års
Kommunalvalg. Der bliver uden tvivl gjort
en rigtig stor og målrettet indsats allerede
nu. Også her kan jeg kun opfordre flest
muligt til at støtte op om dette arbejde.
Til sidst vil jeg igen blot sige, at vi går
imod en rigtig spændende tid. Jeg ser
frem til sammen med jer at hjælpe
Venstre til et godt valg den 21. november
2017.

Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Ordentlighed
– en glemt dyd
Forleden dag var jeg til 90 års fødselsdag
med en fantastisk, gammel dame – og
gammel må man vel godt kalde en 90
årig, hvis bare man gør det med respekt
og stolthed.
Denne 90 årige dame har levet et liv
på godt og ondt, gode tider og hårde
tider, som livet jo er for de fleste af os.
Det, der i mine øjne gør det interessant
at beskrive dele af hendes liv og virke,
er hendes helt særlige livssyn. Hun har
været en rigtig slider, og har altid husket
at have blik for andres behov.
Hun har været forud for sin tid på mange
måder. Som barn af landmænd fra en
knap så rentabel mindre gård i det
midtjyske, havde hun fra sine forældre
lært at passe på det hun havde, at få
tingene til at slå til, og havde lært at
have stor respekt for dyr og afgrøder og
den jord de skulle leve af.
Længe før de politisk korrekte genbrugsguruer gjorde det til religion, genbrugte
hun alt der kunne genbruges, alt fra
gamle møbler og stofrester til madvarer
og andre råvarer. Hun udnyttede alle
frugter og grøntsager fra hendes have til
det yderste, komposterede alt køkkenaffald i haven (uden at behøve at købe
en dertil specielt designet og fremstillet
beholder), hun sorterede altid sit affald
og kørte det til genbrugspladsen.
Der blev ikke brugt nogen former for gift
i hendes have, og småfugle, vildkatte,

pindsvin, svaner og ænder blev passet
og plejet som var de en del af familien.
Hun sparede på vandet fra vandhanen
ud fra devisen: ”der er jo ikke uendelige
ressourcer, og der skal være til de kommende generationer”. Hun gjorde ikke
disse ting, fordi hun var politisk korrekt
eller havde en trang til at vise overfor
omverdenen, at hun var lidt bedre end
alle andre. Hun offentliggjorde ikke sine
gerninger på alverdens sociale medier,
men gjorde det fordi det gav mening for
hende, og fordi det var helt naturligt og
den eneste rigtige måde at gøre tingene
på. Hun lod sig ikke styre af hvad man
burde, eller af de højtråbende såkaldte
eksperter inden for børneopdragelse,
miljø og andet, med deres skiftende og
ofte modstridende ”sandheder” indenfor
deres områder. Hun gjorde blot det der
gav mening for hende.
Hun forventede heller aldrig at skulle
modtage en pris for den måde, hun
handlede og agerede på. Det var blot en
naturlig del af hende, ligesom det var en
naturlig del af hende at behandle andre
mennesker med respekt og ordentlighed,
uanset hvem og hvad de var.
Det var i denne ånd, hun sammen
med sin mand opdragede deres børn
– ordentlighed var et ord, der fyldte
meget – og så respekt og omsorg for
andre mennesker, og for dyr og natur.
Der var klare rammer og krav i opdragelsen - man ydede enhver sit, betalte sine
regninger til tiden, og passede arbejde

og familie. Handlinger havde konsekvenser, og man kunne ikke forvente, at der
kom nogen og ragede kastanjerne ud af
ilden for en - det måtte man selv lære at
klare.
Jeg er stolt af at kende sådan en gammel
dame, og må erkende at jeg er endnu
mere stolt af at kunne sige, at hun er
min mor. Desværre har den grusomme
demens taget en del af hende fra os
– og tager hende fortsat i små bidder,
men alle der har kendt hende, ved hvad
hun har bedrevet - og især hvad hun
indeholder. Hun havde fortjent bedre.
Men hvor vil jeg hen med denne historie?
Nogen vil måske hævde, at jeg hænger
fast i fortiden, er forfærdelig gammeldags, og at det er en oldnordisk tankegang, eller noget der hørte ”dengang”
til, og at vi er meget klogere i dag.
Jeg vil derimod mene, at det er et livssyn,
der stadigvæk burde være fremherskende. Gamle dyder, ja – men gamle
og gode dyder, der ikke burde være gået
af mode. Dyder eller snarere et livssyn
og en indstilling, som burde have en
fremtrædende rolle i dag.
Fokus væk fra politisk korrekthed og
selveksponering, og tilbage på ordentlighed og sund fornuft.

Landsmøde 2017
Weekenden d. 19. og 20. november vil Herning Kongrescenter igen boble livligt af politik og debat, når
Venstremedlemmer fra hele landet mødes til Landsmødet.
Alle medlemmer får tilsendt materiale fra landsorganisationen, men allerede nu kan man tilmelde sig til fest
og spisning lørdag aften. Kontakt Peter Christensen på pac@fibermail.dk, senest d. 1. november. Det koster
kun 475 kr. Der er tre retter mad med vin, og underholdning helt i top.
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Af Esben Lunde Larsen
Miljø- og fødevareminister

Brexit – også udfordring
for Danmark
Det britiske exit af EU – Brexit – er en
demokratisk og folkelig beslutning, som
vi naturligvis må respektere. Men for
mig at se er det en ulykkelig beslutning,
ikke blot for det fælles europæiske
samarbejde og for de briter, der stadig
søger samarbejdets vej, men også for os
i Danmark.
Straks efter det stod klart, at den britiske
folkeafstemning faldt ud til et ”nej”,
nedsatte jeg et task force på miljø- og
fødevareområdet. For Storbritannien er
i dag et af Danmarks vigtigste markeder,
og med den britiske udmelding vil vores
væsentligste marked pludselig blive splittet i to: EU og Storbritannien. Derfor skal
vi nu være omhyggelige med at definere
vores kommende samarbejde.
Vi er i Danmark dybt afhængige af det
britiske marked og de fremtidige britiske
beslutninger. Når danske fiskere går på
havet, henter de 33 procent af deres fisk

i den britiske zone. Det drejer sig hvert
år om 287.609 tons fisk. Dem skulle vi
gerne kunne blive ved med at fiske.
Det samme gælder den danske vareeksport til Storbritannien. Sidste år udgjorde
den ca. 39 mia. kroner, hvoraf vores
fødevareklynges andel udgjorde knap 13
mia. kroner.
For Danmark er EU-medlemskabet
afgørende for vores velstand. Gennem
Det Indre Marked har danske virksomheder uhindret adgang til over 500 mio.
forbrugere. Den adgang skal vi nu arbejde
for at sikre, at vi også fremover får til
britiske forbrugere.
Også på miljøområdet siger det sig selv,
at vi vil gøre alt for fortsat at have et
godt samarbejde med Storbritannien,
for forurening kender ingen grænser og
håndteres i dag i høj grad i EU. Derfor
skal vi nu også tage stilling til, hvordan

Them-Bryrup vælgerforening
inviterer til virksomhedsbesøg hos Dantra i
Hjøllund.
Mandag d. 24. oktober kl. 19-21.30
Dantra er en stærk virksomhed som har domicil i
Hjøllund i Midtjylland, og råder over en lastvognsflåde på mere end 110 moderne og specialiserede
tankvogne, der dagligt transporterer flydende
produkter overalt i Danmark og Europa.
Efter rundvisning på Dantra, Vejlevej 7, 7362
Hampen, rykker vi over til kaffe og politisk debat på
Cafeteriakroen, Langebjergvej 1, 7362 Hampen, hvor
Kristian Pihl Lorentzen vil give en aktuel status fra
Borgen, og opdatere os om Hærvejsmotorvejen, og
hvad der ellers rører sig.
Tilmelding senest mandag d. 17. oktober, til Jens
Nymand, tlf. 3032 5574, eller til Bent Jensen, 2840 8152
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EU’s internationale forpligtelser på
miljøområdet håndteres fremover.
Endelig har Danmark og Storbritannien
i mange, mange år været nære allierede
i EU, hvor vi har stemt sammen og delt
mange interesser. Den allierede kommer
Danmark til at mangle, og det vil give os
mange udfordringer fremadrettet set at
sikre alliancer, der kan modsvare tabet af
Storbritanien som alliancepartner.
Samlet set må man konstatere, at Brexit
udgør en stor udfordring på miljø- og
fødevareområdet såvel som på øvrige
områder. Vi har i regeringen fuldt fokus
på at komme bedst muligt igennem dem
og arbejde for, at danske interesser
fortsat plejes. Ja, jeg mener, at Brexit er
en ulykkelig beslutning. Og jeg kommer
til at savne Storbritannien i det fælles
europæiske samarbejde i EU.

Af Jakob Ellemann-Jensen
Politisk ordfører

Med det britiske exit mister
Danmark en nær allieret
I juni måned stemte den britiske
befolkning Storbritannien ud af EU.
Premiereminister David Cameron havde
lovet en folkeafstemning om landets EUmedlemskab, og selvom EU-tilhængerne
kæmpede for at overbevise om fordelene
ved EU-medlemsskabet, valgte et flertal
af briterne alligevel at vende EU ryggen. Desværre! EU-modstandernes
fortælling om, at Storbritannien ville
være bedre stillet uden EU vandt gehør
i befolkningen, som lod sig overbevise
om, at briterne stadig kunne få en række
af fordelene af EU uden at deltage i
fællesskabet. Agitatorerne for et nej med
Nigel Farage i spidsen troede dog selv
så lidt på den fortælling, at de straks
efter afstemningen kastede håndklædet
i ringen og overlod det til andre at rage
de kastanjer ud af ilden, som de selv har
kastet derind.
Nu venter resten af Europa på, at den
nye britiske regering aktiverer den
såkaldte artikel 50 i EU-traktaten, og
påbegynder forhandlingerne om at
træde ud. Briterne har indtil videre
meddelt, at man tidligst forventer
at indlede processen i foråret 2017,
hvorefter man så har to år til at få en
aftale på plads.

EU’s tilbageværende regeringsledere
bruger mellemtiden til at drøfte, hvordan
forhandlingerne skal gribes an. Den
danske holdning er, at vi skal sikre en så
rimelig samhandelsaftale som muligt. For
Danmarks skyld. Vi skal på den ene side
ikke forhandle naivt til briternes fordel,
men på den anden side har vi heller ikke
noget ønske om at straffe briterne, fordi
de vælger at forlade EU. En sådan straf vil
nemlig gå ud over os selv. Vi skal derfor
finde en balance, så briternes exit bliver
så skånsom som muligt – for Danmark og
resten af EU. Men det er klart, at det vil
koste for alle parter, når et så vigtigt land
som Storbritannien forlader samarbejdet.
For Danmark betyder det farvel til en af
vores største handelspartnere og derfor
også ringere vilkår for dansk erhvervsliv,
når danske virksomheder mister den frie
adgang til det britiske marked. Derfor har
regeringen i kølvandet på den britiske
afstemning handlet hurtigt og nedsat en
tværministerielt task force, som skal være
med til at kortlægge og sikre danske
interesser i de svære forhandlinger.

samarbejde, var det i slipstrømmen på
briternes indmeldelse, og vi har i mange
år fulgtes ad på centrale områder. Såvel
Danmark som Storbritannien er store
fortalere for frihandel og liberalisering af
det indre marked. Det har derfor været
til vores fordel, når vi sammen med
Storbritannien og andre mere frihandelsorienterede lande har kunnet blokere
nogle af de værste påhit fra de mere
protektionistiske lande i EU.

I Venstre bekymrer det os, at vi med
Storbritanniens exit mister en nær
alliancepartner i EU. Da danskerne i
1972 sagde ’ja’ til det daværende EF-

Derfor skal Danmark holde os til i
forhandlingerne om briternes exit, så
vi kan påvirke processen i retning af et
slankere og dermed stærkere EU.

Lad det derfor være sagt helt ærligt: Når
Danmark mister en så vigtig og vægtig
allieret i EU, bliver det vanskeligere at
få danske mærkesager og holdninger
igennem. Men det britiske exit rokker
ikke ved det danske medlemskab, og det
ændrer ikke ved, at Venstre og regeringen fortsat vil kæmpe for et stærkt og
løsningsorienteret EU, der er stort på de
store ting og lille på de små ting. Vi har
som en lille, åben økonomi stor glæde af
EU-samarbejdet, og det indre marked er
helt afgørende for Danmarks velstand og
velfærd.

Them-Bryrup vælgerforening
inviterer til virksomhedsbesøg på Pressalit.
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.
En af Midtjyllands store virksomheder har inviteret på
rundvisning med indblik i virksomhedens produktion og
historie
Det er gratis og alle er velkomne.
Adressen er Isagervej 30, 8680 Ry
Tilmelding senest d. 27. august, til Jens Nymand,
tlf. 3032 5574, eller til Bent Jensen, tlf. 2840 8152.
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Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Silkeborgs industri, trepartsaftale og vore erhvervsskoler
I Venstre i Silkeborg kan vi glæde os
over, at det også på erhvervsområdet går
godt.

Her kan Statsminister Lars Løkke
dugfriske trepartsaftale også komme til
gavn i Silkeborg Kommune.

Tidligere byrådsperioders styrtblødning
i tab af job er stoppet. Kriseårenes lukkede virksomheder genopstår imidlertid
ikke og jobskabelsen er naturligvis et
langt sejt træk.

Statsministeren oplyser, at man med trepartsaftalen adresserer en meget vigtig
udfordring i vores samfund. Nemlig, at
hvis vi fortsat skal være et rigt land, så
skal flere unge tage en erhvervsuddannelse.

Generelt skabes der nu jobs, og blødningen i industrien er også stoppet.
I perioden fra 2013 har vi fået ikke
mindre end 545 nye industrijobs – heraf
280 fra nye iværksættervirksomheder.
Bedst som alle kurver syntes at vokse
ind i himlen, måtte industrivirksomhederne Designa/Designa Møbler, Dabofa
og Tvilum, der længe har bøvlet med
finanskrisens efterveer, desværre kaste
håndklædet og afskedige.
Trods tilbageslag på industriområdet, så
ændrer det ikke ved, at der er fremgang
at spore over hele erhvervslinjen ligesom
kommunens virksomheder i bl.a. DI´s
barometer kvitterer for den øgede
erhvervsvenlighed.
Med en historisk lav Silkeborg-ledighed
på blot 3,7 % og en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, bør det være
muligt at få både flygtninge og ”de sidste
på bænken” i job, ligesom ledigheden
blandt de unge skal ned.

Med aftalen ønsker Venstre-regeringen:
• Særlige uddannelser, hvor eleverne
har større sikkerhed for en praktikplads og arbejdsgiverne belønnes
ekstra for at tage elever.
• Styrkede økonomiske incitamenter til
at oprette praktikpladser.
• Indførelse af et merbidrag på omkring
27.000 kroner per elev til virksomheder, der ikke tager sin andel af elever,
der skal uddannes.
• Højere lønrefusion, når man har sine
elever på skole.
• Højere lønrefusion til eux-elever, hvor
eleverne får både et svendebrev og
en gymnasial eksamen.
• Tilpasning af de uddannelser, der har
høj arbejdsløshed.
Vi venter naturligvis på detaljerne, men
Venstre-regeringens budskab er klart, at
vi skal sende signal til de unge, at når de
starter på en erhvervsuddannelse, så er
der også en praktikplads.

Vi har imidlertid den lokale udfordring,
at Silkeborg Teknisk Skole nærmest har
indledt en selvdestruktion. Man har ikke
rettidigt magtet at få gang i tidssvarende
skolebyggeri og nu frustreres både
interesserede elever og virksomhederne,
der sukker efter kvalificeret arbejdskraft.
Jeg opfordrer derfor til, at vi øger presset
på de selvejende erhvervsskoler og
specielt Teknisk Skoles modernisering i
nye tidssvarende bygninger.
Handelsskolen har alt for længe været
drevet i et ledelsesvakuum og jeg opfordrer til, at en annonceret fusion mellem
Handelsskolen og Teknisk Skole handlekraftigt udnyttes for et generationsskifte
i den nye fælles fremtidige ledelse og
bestyrelse. Lad os få de tidssvarende
erhvervsskoler, som elever og virksomheder efterspørger.

Bustur til Borgen – Lørdag d. 29. oktober 2016
Blicheregnens Vælgerforening arrangerer en heldagstur til Christiansborg. Vi kører fra Thorning kl.
8. Kristian Pihl Lorentzen er med i bussen, og sørger
for at give os en særlig rundvisning på Borgen, når vi
lander i København.
Efter besøget på Borgen går vi over på Nationalmuseet, hvor vi skal se udstillingen på en guidet
rundvisning, inden vi spiser sen frokost i Nationalmuseets restaurant.
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Vi regner med at være tilbage i Thorning ca. kl. 21.
Der bliver en kort kaffepause på turen hjem.
Pris for hele turen, inkl. frokost på Nationalmuseet
bliver 600 kr.
Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at være
medlem af Venstre.
Turen arrangeres i samarbejde med LOF Midtjylland.

Af Inger Støjberg
Udlændinge-, Integrations- og Boligminister

Styr på
asyltilstrømningen
Venstre-regeringen har fra dag ét arbejdet
målrettet for at reducere asyltilstrømningen til Danmark. En af vores første
gerninger som regering var at indføre
en ny lav integrationsydelse SU-niveau,
der gør det mindre attraktivt at søge til
Danmark. Da hullet på Europas grænser
betød, at asyltilstrømningen steg dramatisk i efteråret 2015 – med vandrende
migranter og flygtninge på vores motorveje
som konsekvens, der satte vi ind med en
asylpakke. Med initiativerne i asylpakken
fik myndighederne bedre redskaber til at
håndtere asyltilstrømningen, og vi strammede opholdsvilkårene markant. I januar
måned indførte vi midlertidig grænsekontrol. I alt har vi gennemført 38 stramninger
af udlændingepolitikken siden valget.
Derfor står vi i dag et andet og bedre
sted, end vi gjorde, da flygtningekrisen
var på sit højeste i efteråret. I november
2015 kom der 5.000 asylansøgere. I juli
måned i år kom der lidt under 400. Vores
egne stramninger har sammen med
indsatsen fra andre europæiske lande
og de fælles initiativer i EU mindsket
asylpresset på Danmark. Da vi gik ind i
2016 regnede vi med, at der ville komme
op mod 25.000 asylansøgere i år. Nu
regner vi med, at der kommer højest
10.000 i år og de kommende år.
10.000 asylansøgere er stadig alt for
mange. Vi ønsker antallet længere ned.
Af hensyn til vores økonomi og for at
bevare vores sammenhængskraft og vores
værdier. Derfor er der behov for fortsatte
opstramninger af udlændingepolitikken og
nye redskaber for vores myndigheder, hvis
der igen skulle gå hul på Europas grænser.
Vi skal udvise rettidig omhu og sikre,
at Danmark ikke kommer til at stå i en
situation, som ligner den sidste efterår,
hvor flere tusinde flygtninge og migranter
passerede den danske grænse og
vandrede langs vores motorveje på vej
med Norge og Sverige.
Derfor vil vi indføre en nødbremse, der
gør det muligt at afvise asylansøgere ved
grænsen, hvis der opstår en krisesituation,
der sætter de danske grænser under pres.

Danmark har modtaget et meget højt
antal asylansøgere de seneste år. Desuden
har vi gennem en årrække modtaget
500 kvoteflygtninge om året. Regeringen
mener ganske enkelt, at antallet af
kvoteflygtninge, som Danmark tager imod,
fremover skal fastsættes under hensyn til,
hvor mange asylansøgere der kommer til
landet. Der skal være en balance. Derfor vil
vi ikke tage flere kvoteflygtninge i 2016.
Når færre asylansøgere kommer til Danmark, så sparer vi også penge. Regeringen
vil styrke nærområdeindsatsen med 1 mia.
kr. Dermed kommer indsatsen til at ligge
på et historisk højt niveau. Det er en væsentlig klogere måde at bruge pengene på,
i lyset af at man kan hjælpe 10-15 gange
så mange flygtninge i nærområderne for
de samme penge, som det koster at have
én asylansøger i det danske asylsystem.
Samtidig med at vi i regeringen har fokus
på at hjælpe internationalt, er der dog
også behov for at vende blikket hjem til
situationen i Danmark, hvor myndighederne skal kunne håndtere mennesker,
der kommer hertil. Det er helt afgørende,
at myndighederne har de bedst mulige
forudsætninger for at varetage Danmarks
sikkerhed. Den seneste tid har desværre
vist, at der er behov for at sætte ind over
for uro og kriminalitet – udlændinge, der
kommer hertil, skal selvfølgelig overholde
de fælles spilleregler i det danske samfund.
Med en styrket politiindsats skal vi have
bedre styr på asylansøgerne i Danmark.

Udrejsecenter
Kærshovedgård
Helt konkret har regeringen besluttet, at
politiet skal være til stede døgnet rundt
på udrejsecenter Kærshovedgård. Det
er grundlæggende en god ide at samle
alle afviste asylansøgere på ét sted, så vi
har styr på dem. Men det skal ikke være
sådan, at naboerne er utrygge. Med en
fast politistation skaber vi større tryghed.
Og før sommer aftalte vi i en bred kreds
af partier at stramme vilkårene, for
de beboere, der skal opholde sig på
Kærshovedgård. Fremover får det hårdere
konsekvenser, hvis udlændingene ikke
overholder deres opholds- og meldepligt.
Straffen for overtrædelse hæves betydeligt. Der bliver i den forbindelse indført
en helt ny straf, hvor udlændinge på tålt
ophold og kriminelle udviste, der ikke
overholder deres opholds- melde- eller
underretningspligt, først skal i fængsel
og dernæst skal afsone den resterende
del af straffen i elektronisk fodlænke.
Herudover indføres der en helt særlig
adgang til varetægtsfængsling ved de
groveste overtrædelser, så den enkelte
hurtigt mærker en konsekvens.
Før valget lovede vi en ny og strammere
udlændingepolitik. Det har vi leveret
på, men vi er ikke i mål. Jeg håber, at
Folketingets partier vil bakke op om
vores nye forslag til stramninger, så vi
kan passe på Danmark.

Regeringens udlændingepolitiske udspil
1. Nødbremse, som gør det muligt at
afvise asylansøgere på grænsen.
2. Styrket nærområdeindsats. Modtagelse af kvoteflygtninge skubbes til
senere år.
3. Ro og orden gennem styrket
kontrolindsats på udlændingeområdet og klare, konsekvente regler på
asylcentrene.
4. Strammere regler for at opnå
permanent ophold i Danmark.

5. Udsendelse og frivillig hjemrejse.
6. Øget brug af optjeningsprincipper for
velfærdsydelser.
7. Konventioner. Danmark har en klar
interesse i en stærk international
retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder. Samtidig er der
behov for at se kritisk på, om brugen
af konventionerne er ude af trit med
de oprindelige hensigter.
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Af Lars K. Møller
Næstformand i LOF’s Landsorganisation

LOF – Liberal Folkeoplysning
der både kan og vil
Lidt baggrundshistorie
LOF står for Liberalt Oplysnings Forbund.
LOF blev stiftet i september 1945 af partiet Venstre, Venstres Ungdom og Venstres
Kvinder. I dag er der 78 lokalafdelinger
fordelt over hele landet. Hver lokalafdeling har en frivillig bestyrelse og en
lønnet skoleleder. I standardvedtægterne
for den enkelte lokalafdeling beskrives
den fortsatte forbindelse til Venstre, idet
mindst flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt medlemmer af
Venstre eller Venstres Ungdom.
LOF arbejder for livslang læring og med
folkeoplysning med respekt for det
enkelte menneske. Med dette udgangspunkt tilbydes ikke-formelt, kompetencegivende undervisning og oplevelser,
primært gennem fritidsundervisning.
Nogle LOF-skoler udbyder desuden
dansk for udlændinge, forberedende
voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).
Den enkelte lokalafdeling organiserer og
administrerer selv sit eget program. Og
alle tilhører hver især et afdelingsfællesskab, som man samarbejder med, når
det er relevant, og som man bruger til
gensidig inspiration og netværk.
Derudover har LOF et nationalt sekretariat med ti medarbejdere, som på
forskellig vis servicerer lokalafdelingerne.
Endelig er der en landsstyrelse, hvor der
sidder repræsentanter for hele landet. Se
mere på www.lof.dk.
Gennem LOF’s landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet.

Profil
Hele landets LOF-afdelinger, har bidraget
til en fælles profil for LOF:

LOF’s værdier bygger på respekt, ansvar
og livsglæde. Derved styrker LOF den
enkelte borgers personlige frihed og
indsigt til at leve sit liv efter egne valg og
værdier, og samtidig være i en demokratisk samklang med omverdenen.
LOF finder du over hele landet - så LOF
er oplysningsforbundet, der virker sammen med både lokalsamfundets borgere,
foreninger, virksomheder samt offentlige
myndigheder og institutioner.

Om LOF Midtjylland
Formål
LOF Midtjylland har til formål, ud fra en
liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter som:
- bygger på respekt for den enkelte deltager, med frihed til at være forskellig
- giver viden og indsigt, der kan sætte
den enkelte deltager i stand til at tage
ansvar for eget liv
- formidler oplevelser og undervisning,
der styrker den enkeltes livsglæde
Dette, for at medvirke til den enkeltes
alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.
Aktiviteter
LOF Midtjylland udbyder kurser under
folkeoplysningsloven i Viborg, Favrskov
og Silkeborg kommuner. Vi arrangerer
kurser inden for sprog, it, madlavning,
kreativitet, førstehjælp, bevægelse mm.
Endvidere tilbyder vi en lang række
foredrag, besøg og udflugter.
LOF Midtjylland indgår som en aktiv
og dynamisk skole i lokalområdet og
samarbejder med biblioteker, foreninger,
lokalråd m.fl.

»LOF - værdi til dig og dit liv«
Fordi: LOF’s folkeoplysning handler om
at give den enkelte deltager kundskaber,
færdigheder og kompetencer til at leve
sit liv bedst muligt og gerne i fællesskab
med andre - det gælder såvel arbejdsliv,
familieliv som privatliv.
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LOF Midtjylland kan også arrangere kurser uden kommunalt tilskud
for virksomheder og andre grupper,
målrettet specifikke behov og ønsker
(indtægtsdækket virksomhed (IDV) eller
undervisning for ordblinde (OBU)).

Ordblindeundervisning
Hver femte dansker kæmper med
bogstaver, IT eller tal - det er konklusionen af en undersøgelse lavet af OECD,
offentliggjort i 2013. 1 million danskere
har utilstrækkelige læse-, skrive- og
regnefærdigheder i forhold til de stadigt
større krav til skriftlighed, øgede krav
til uddannelse og stigende brug af
teknologi. Det kan være svært at leve op
til disse krav, hvis man er udfordret på
disse områder.
Uanset hvor man er i livet, kan man dog
få hjælp til at få disse kompetencer. LOF
Midtjylland tilbyder gratis kurser til ordblinde, hvor man kan få hjælp til at lære
at bruge en lang række IT-hjælpemidler…
LOF Midtjylland udbyder undervisning
for ordblinde i de tre kommuner, og har
i øjeblikket hold i Viborg, Bjerringbro,
Hammel og Kjellerup. Der er løbende
optag, og der oprettes hold efter behov.
Undervisningen foregår på små hold,
er individuelt tilrettelagt og gratis for
deltageren
Forberedende
Voksenundervisning (FVU)
Forberedende voksenundervisning kan
tilbydes i dansk og matematik.
FVU er for personer, der har brug for at
genopfriske og forbedre de grundlæggende færdigheder i fagene. Fagene er
inddelt i trin og kan afsluttes med prøve.
Aktiviteten er finansieret af staten og
kræver driftsoverenskomst med det
lokale VUC.
Kompenserende
specialundervisning (KS)
Personer med et fysisk eller psykisk
handicap kan få særlig undervisning og
rådgivning. Tilbuddet gælder, hvis man
ikke kan benytte andre relevante tilbud.
Det er kommunen der iværksætter tilbud
om specialundervisning, og som indgår
aftaler om udbud af denne aktivitet. Det
er gratis for deltageren.

Nyt efterårsprogram
På programmet er flere spændende
foredrag. Den kendte familievejleder,
Lola Jensen, kommer til Kjellerup. Her
kan man også opleve Lone Landmand
fortælle beretninger fra et autentisk
landbrug. Nis Boesdal kommer til ViumHvam med fortællinger fra det gamle
Danmark, og i Silkeborg er der mulighed
for at høre drabschef, Ove Dahl, fortælle
om nogle af de mest spektakulære sager,
som han oplevede. Og mange andre
foredrag.
Blandt kursusudbuddet i Silkeborg Kommune er mange interessante nyheder.
Blandt andet Yoga i Vium-Hvam og i Kjellerup, og her kommer der også et tilbud
for unge mødre i efterfødselspilates.
Madinteresserede kan lære at lave

gourmetmad i Silkeborg – ”i lære” hos en
professionel kok på Silkeborg Hotel- og
restaurantskole. Der er også madlavningskurser for mænd, samt kurser i
saltning og røgning, pølsemageri og
vildtudskæring.
Mulighederne for et aktivt efterår er
mange. Nogle kurser er allerede i gang,
andre er korte weekendkurser, hvor
man stadig kan tilmelde sig. På LOF’s
hjemmeside midtjylland.lof.dk kan man
læse mere og tilmelde sig, og kan også
her finde det samlede udbud af kurser,
foredrag, ture med videre i LOF Midtjyllands dækningsområde.
Aktiviteterne er selvfølgelig åbne for alle,
uanset bopælskommune.

Venstres Grillfest 2016
En kæmpe tak for den store opbakning til vores årlige grillaften i Fårvang. Over firs medlemmer deltog, og hørte et
skarpt og meget oplysende oplæg, af Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.
Carsten Kiismeyer lagde også vejen fordi, og fortalte dels om regionsrådets arbejde, og om sine egne visioner som
nyvalgt spidskandidat for Venstre til det kommende valg.
Vælgerforeningerne bag grillaftenen er allerede i gang med at finde næste års politiske gæst. Vi glæder os til at se jer
igen i 2017.
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Af Kristoffer Møller Jensen
Politisk ansvarlig VU Silkeborg

Kandidatspire
med grokraft
Hvem er jeg?
Jeg hedder Kristoffer Møller Jensen. Jeg er
16 år gammel bor i Silkeborg i Hvinningdal, og har venner i hele omegnen.
Jeg har været medlem af VU i 3 år og har
siddet i bestyrelsen af VU Silkeborg i de
2, hvor vi er gået fra 15 til 150 medlemmer.
For tiden står jeg som politisk ansvarlig,
og står for alle politiske arrangementer i
VU Silkeborg.
Jeg har gået i skole på Buskelundsskolen
i 10 år, efter det tog jeg en 10. klasse på
Kornmod Realskole og nu går jeg på EUX
Business på handelsskolen i Silkeborg.
Til Kommunalvalget i november 2017, vil
jeg netop være fyldt 18 år.

Hvorfor stiller jeg op til
byrådet?
Efter at have smagt på den politiske
verden i form af mit VU-medlemskab, har
jeg fået blod på tanden. I den seneste

tid har jeg følt en trang til politisk
arbejde, der er større end hvad VU
tilbyder, hvilket har fået mig til at søge
efter andre muligheder. Idéen om at
kæmpe for noget, som jeg tror på og få
det gennemført har altid stået mig nær.
Det er lige præcis dette, der har fået mig
til at vende mit blik mod byrådet. Jeg ved
at hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, så
kan jeg få lov til at kæmpe for mine idéer
og meninger, og gøre en forskel.

Værdier
Noget af det der adskiller mig fra de
andre kandidater, ikke bare i Venstre,
men også alle de andre kandidater i de
andre partier, er min alder. Det er en
kæmpe fordel for mig, og det vil blive
en fordel for hele byrådet, da jeg ved
hvad de unge mangler i byen. Et af de
største problemer i Silkeborg kommune
er, at de unge flytter væk fra byen. En
væsentlig grund til dette er, at der er

bedre uddannelsesmuligheder i Århus,
Ålborg og København. Men det er også
meget dyrt at bosætte sig i disse byer. På
det punkt burde vi kunne konkurrere med
Århus. Især når den nye motorvej står
åben, vil det gøre det meget lettere at
komme til og fra Silkeborg. Dette vil blive
godt for Silkeborgs udvikling, og det vil
blive nemmere at være bosat i Silkeborg
og studere i Århus. Men det kræver også
nogle billige ungdomsboliger, ikke bare
til gavn for de unge vi gerne vil have til
at blive i Silkeborg, men også til gavn for
de unge gymnasieelever, der gerne vil bo
tættere på deres uddannelsessted.

Skaf et nyt medlem, og få en flaske vin
For nye medlemmer er det gratis resten af året, og derefter kun 300 kr. helt frem til januar 2018.
Så hvis du kender en - eller flere, der gerne vil være medlem, så benyt denne blanket,
og send den til Kresten Friis, Tingbakken 17, 8883 Gjern.

Navn: ______________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Postnr.: ____________________________________ By: _________________________________________
Telefon: ____________________________________ Mobil: ______________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

Nuværende medlem:
Navn: __________________________________________________ Lokalfor.: ______________________
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Venstres

byrådsmedlemmer
og deres udvalg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
DØGNVAGT
TLF.8685 5060

Poul Dahl
Økonomi- og erhvervsudvalget
Fmd. Nærdemokratiudvalg
Gruppeformand
poul.dahl@silkeborg.dk

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget
jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget
Fmd. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget
leif.baek@silkeborg.dk

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

86 80 43 54

Kvalitet siden 1915

Det sker …
Som udgangspunkt er alle medlemmer i Silkeborg Kommune,
velkommen til at deltage i de forskellige arrangementer – også i de
øvrige vælgerforeninger.
Hvornår?

Hvad?

Hvem – og hvor?

Tirsdag d.
4. oktober
kl. 19

Rundvisning på Pressalit i Ry

Them-Bryrup arrangerer, og alle
er velkomne. Tilmelding til Jens
Nymand, på tlf. 3032 5574, senest
d. 27. september

Mandag d.
24. oktober
kl. 19

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Nærdemokratiudvalg
mads.frandsen@silkeborg.dk

Besøg på Dantra i Hjøllund, og
efterfølgende kaffe og debat
med Kristian Pihl Lorentzen på
Cafeteriakroen

Them-Bryrup arrangerer, og alle
er velkomne. Tilmelding til Jens
Nymand, på tlf. 3032 5574, senest
d. 17. oktober

Lørdag d.
29. oktober
kl. 8

Blicheregnen arrangerer. Turen er
for alle interesserede. Tilmelding til
Linda på tlf. 2065 1750, senest d.
20. oktober.

Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalg
PeterNyegaard.Jensen@
silkeborg.dk

Bustur til Christiansborg
med Kristian Pihl Lorentzen.
Rundvisning og frokost på
Nationalmuseet. Kaffe og brød
undervejs. Forventet pris 600 kr.

Lørdag/
søndag
d. 19.-20.
november

Venstres Landsmøde i Herning

Hans-Jørgen Hørning
Fmd. Ældre- og Handicapudvalget
hans-jorgen.horning@
silkeborg.dk

Alle medlemmer er velkomne.
Tilmelding til aftenfesten hos
Peter senest d. 1. november på
pac@fibermail.dk. Pris for aftenfest,
475 kr. Øvrigt praktisk udsendes
senere fra organisationen

Torsdag d.
12. januar
kl. 18-22

Nytårstaffel for alle medlemmer
i Silkeborg Kommune, i Gjern
Kultur- og Idrætscenter. Inger
Støjberg deltager med oplæg og
efterfølgende debat

Kommuneforeningen arrangerer
Tilmelding til Linda på tlf. 2065
1750, senest d. 6. januar 2017
Mere praktisk omtale næste blad

Torsdag d.
2. marts
2017, kl. 19

Generalforsamling i
kommuneforeningen

Venstre i Silkeborg Kommune

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Nærdemokratiudvalget
anders.kaysen@silkeborg.dk
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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 redaktionen.
Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med
angivelse af kilde.

Bladredaktion/medieudvalg
Linda Lyngsøe (ansvarshavende)
20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk
Webmaster
Michael Sørensen og Freddy Pingel,
venstreisilkeborgkommune@gmail.com
Tryk Skabertrang
Oplag 1.000

facebook
GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044

D. 21. november

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2015
Formand
Kresten Friis, 27 64 56 72
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
Bo Frankø
Sekretær
Peter Christensen
Kasserer
Svend Siersbæk
Silkeborg
Visti Christensen
Silkeborg
Søren Slott
Gjernegnens Venstrevælgerforening
Michael Sørensen
Helge Vestergaard
Them/Bryrup
Bent Jensen
Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen
Kjellerup Nord-Øst
Svend Niær Kristensen
Karl Åge Jensen
Blicheregnens
Jens Jacob Andersen
Kreds Nord
Palle Quistgaard
Kreds Syd
Jens Nymand
VU
Nikolaj M. Jensen
Kirstine Riisberg Vølcker
LOF
Linda Lyngsøe
Gruppeformand
Poul Dahl
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Gitte Willumsen
Folketingskandidat
Bent Jensen

Tlf. 7575 6966

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

Tlf. 8682 4444

Afleveret til Post Danmark d. 20. september 2016

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.

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4
8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

tlf.: 51 20 79 30 eller 86 87 04 84

Afsender:

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi
været igennem medlemslisten, således at parmedlemmer 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.

Venstrebladet, Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup
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