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Danmark skal være et sikkert og trygt land, som vi med god samvit-
tighed kan overlade til vores børn. Derfor skal vi føre en intelligent 
udlændingepolitik. Vi skal tage imod dygtige mennesker udefra, 
som både vil arbejde og integrere sig. Og vi skal lukke af for den 
migration, som kun belaster det danske samfund. Regeringen med 
Venstre i spidsen har fået styr på tilstrømningen af flygtninge. Og 
vi har indført optjeningsprincipper for offentlige ydelser, så man 
skal have boet i Danmark i en vis periode for ar få fulde ydelser.
Jeg frygter, at venstrefløjen med Socialdemokraterne i spidsen 
vil føre en slap udlændingepolitik, hvor de bl.a. øger ydelserne 
til udlændinge i Danmark og dermed gør det mindre interessant 
at arbejde og blive en del af samfundet. Det må ikke ske.

Danmark skal også være et land, hvor vi bliver dygtigere og 
dermed rigere. Derfor skal vi have gode uddannelser - fra skoler 
til universiteter - som styrker børn og unges muligheder for at få 
en god fremtid. Alle partier i Folketinget er enige om at tilføre 
uddannelserne penge. Og det har vi gjort i betydeligt omfang. Fra 
2001 til 2018 er udgifterne til uddannelse steget med 10 milliarder 
kroner - fra godt 39 mia. kr. til godt 49 mia. kr.. Regeringen med 
Venstre i spidsen har desuden kæmpet for at øge uddannelsernes 
kvalitet ved at hæve kravene til, hvornår man kan komme ind på 
dem. Uddannelserne skal ikke være opbevaringsanstalter. Alle 
unge fortjener en chance, og den chance giver man dem ved at 
de kommer ind på uddannelser, de kan få noget ud af.

Jeg frygter, at venstrefløjen med Socialdemokraterne i spidsen 
vil slække på ambitionerne ved at lægge mere vægt på, at så 
mange som muligt kommer ind på uddannelserne, frem for at de 
unge lærer noget. Samtidig frygter jeg for Socialdemokratiets 
planer om at skære markant ned på friskolerne. De vil øge 
regningen for et barn i friskole med flere tusinde kroner om 
året. I dag får børn i friskolerne dækket 75 procent af udgiften 
til deres skolegang i forhold til børn i folkeskoler. Dertil kommer 
1 procentpoint oveni øremærket til elever med særlige behov, 
så den elevgruppe i højere grad også får frit skolevalg. Nu vil 
Socialdemokraterne skære det ned til 71 procent. Dermed vil det 
blive dyrere at have børn i friskoler. Den ide skader alle skolerne 
- også folkeskolerne, som har gavn af den sunde konkurrence og 
inspirationen fra friskolerne.

Danmark skal være et land, hvor de syge bliver behandlet godt, 
hurtigt og effektivt - uanset om det foregår på et offentligt eller et 
privat sygehus. Danmark skal være et land, hvor vi kan regne med 
at blive hjulpet med vores helbred på de specialiserede sygehuse, 
som kan give den bedste behandling for kræft, hjerteproblemer 
osv. Derfor har Venstre været drivkraften i at modernisere vores 
hospitaler og i at igangsætte de store kræftplaner. Men vi skal 
også kunne få hjælp til de mere banale sundhedsproblemer tæt 
på, hvor vi bor. Derfor vil regeringen - med Venstre i spidsen - 
forbedre adgangen til sundhedsydelser lokalt. Vi skal gøre det 
lettere at få hjælp hos de praktiserende læger, familielægerne, 
og de kommunale sundhedstilbud. Her skal vi løfte kvaliteten.

Jeg frygter, at venstrefløjen med Socialdemokraterne i spidsen 
risikerer at slække på kvaliteten i sundhedsvæsenet i et misforstået 
forsøg på at genoprette små lokale sygehuse, som ikke har den 
tilstrækkelige ekspertise til at behandle patienternes sygdomme 
godt.

Endelig skal Danmark være et land med en sikker økonomisk 
fremtid. Derfor skal den enkelte dansker kunne mærke, at arbejde 
og opsparing betaler sig. Samtidig skal regeringen have styr på 
de offentlige finanser. Regeringen med Venstre i spidsen har 
lagt grunden for den sunde danske økonomi i kraft af de mange 
reformer, som har gjort det mere attraktivt at arbejde og nedbragt 
arbejdsløsheden markant. Vi sætter dagligt nye positive rekorder, 
og kan snart forvente en beskæftigelse, der runder de 3 millioner 
personer. I disse år beviser vi, at vi kan holde opsvinget på sporet 
samtidig med, at vi både giver plads til skattelettelser og øget 
offentlig velfærd. I starten af opsvinget var det primært de store 
byer, der mærkede fremgangen. Nu oplever alle 98 kommuner 
fremgang i beskæftigelsen. Venstre har bevist, at vi både kan 
holde sammen på Danmark og føre landet sikkert videre.
Derfor burde valget være enkelt. Men vi vinder det kun, hvis alle 
V-medlemmer sikrer, at de gode budskaber kommer ud. Vi ses 
derude i valgkampen, når det går løs. Men lad os sammen arbejde 
på at få et forspring allerede nu. Tak for jeres indsats.

Af Kristian Jensen
Finansminister

Venstre gør gode 
tider bedre
Vi skal snart til valg, i hvert fald inden sommeren 2019. Venstre skal vinde det valg, for Danmarks skyld. 
Meget står på spil. For det gør en forskel, hvem der vinder.
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Vi nærmer os med hastige skridt to vigtige valg. Ikke bare et 
folketingsvalg men også et EU- Parlamentsvalg venter i kulissen. 
Og måske EU-Parlamentsvalget bliver særdeles spændende denne 
gang. Et ambitiøst europaprogram er ved at blive klargjort i partiet, 
og vi står over for mange vigtige spørgsmål i vores europæiske 
fællesskab netop nu. Hvad kommer Brexit eksempelvis til at 
betyde for eksportvirksomhederne her på egnen? På nuværende 
tidspunkt tyder alt på, at Storbritannien er på vej mod, ikke 
bare en uskøn, hård Brexit, men måske sågar en blind Brexit. Og 
så er der jo spørgsmålet om arbejdskraftens frie bevægelighed. 
For i en situation, hvor vi i Danmark har svært ved at finde tilpas 
ledige, faglærte hænder, er det så ikke blandt andet i EU, at 
løsningen skal findes? 

Det var nogle af de temaer, der fyldte, da Venstres netop indstil-
lede spidskandidat og nuværende medlem af Europa-Parlamentet, 
Morten Løkkegaard, onsdag den 19. september besøgte Kjel-
lerupegnen. Morten er så småt startet op på sin såkaldte ”Europa 
for os alle”-tour, der heldigvis også lagde vejen forbi os på en dag, 
hvor vi både kom forbi Linatech i Thorning, KVM Maskinfabrik i 
Kjellerup samt Erik Jørgensens prisvindende Risbak Kvægbrug. 

Og det var en glad Morten Løkkegaard, der blev modtaget i 
Thorning først på eftermiddagen. 

- Det betyder meget for mig at komme rundt i landet og møde 
nogle af de gode folk, for hvem vores arbejde i Europa-Par-
lamentet har stor betydning. Lige nu er Europa i en 
ekstremt spændende, måske lidt for spændende 
periode, og derfor er det vigtigt at komme 
ud og samle inputs til mit daglige arbejde 
i Bruxelles, fortæller Morten Løkkegaard. 

Hos Linatech i Thorning kører hjulene 
som smurt. Der er gang i ordrebøgerne, 
og det er stadig til at få gode folk i 
firmaet. Men i virksomheden har man 
set skriften på væggen, når det kom-
mer til nogle af de store udfordringer 
i fremtiden. 

- Lige nu går det jo godt, men undersø-
gelserne siger jo, at det vil det ikke blive 
ved med. Vi vil komme til at mangle de rigtige 
hænder før eller siden, og derfor er det vigtigt at se 
på løsninger både nationalt og i EU-regi, der kan gøre det 
lettere for os at rekruttere de rette hænder til de rette opgaver, 
fortæller direktør i Linatech, Martin Arberg.   

Hos KVM Maskinfabrik i Kjellerup har man allerede oplevet, at det 
kan være svært at få besat de ledige stillinger. 

- Jamen det er klart, at vi mærker, det er en udfordring. Ledighe-
den er lav, og det er ikke altid, at de ledige kompetencemæssigt 
passer med de opgaver, vi skal have løst her, siger Erik Petersen 
der er direktør i KVM Maskinfabrik, der lever af at lave asfaltanlæg. 

Morten Løkkegaard anerkender, at der er store udfordringer 
i vente for virksomheder som Linatech og KVM Maskinfabrik. 
Derfor kommer spørgsmålet om arbejdskraft også til at fylde i 
den kommende EU-valgkamp. 

- Arbejdsmarkedets frie bevægelighed har været en del under 
beskydning tidligere, men jeg er ikke i tvivl om, at spørgsmålet 
aldrig har været vigtigere, end det er nu. Danske virksomheder skal 

kunne ansætte de specialister, de har brug for. Også uden 
for egne grænser. Og det er vi meget opmærksomme 

på. Ikke bare i Europa-Parlamentet, fortæller 
Morten Løkkegaard og henviser til, at næst-

formanden i Europa-Kommissionen, Jyrki 
Katainen, i tirsdags til Dansk Industris 
topmøde, luftede frygten om, at flere 
virksomheder kan se sig nødsaget til 
at flytte job og dermed vækst ud af 
Europa. 

Foruden en række spændende virk-
somhedsbesøg, bød dagen også på et 

særdeles velbesøgt debatarrangement  
på Blicheregnens Museum. Her deltog 

både Morten Løkkegaard og områdets egen 
kandidat til EP-valget, Erik Poulsen. Aftenen 

var karakteriseret ved en usædvanlig stor spør-
gelyst til begge kandidater, hvor især spørgsmål 

om Brexit og EU's ydre grænser fyldte meget.  Og det 
glædede Morten Løkkegaard. 

- Det er jo en sand fornøjelse at se, hvordan, man går op i 
de fælleseuropæiske spørgsmål her i foreningerne. Her lever 
EU-debatten og med sådan et engagement, så glæder jeg mig 
meget til at besøge egnen igen, slutter Morten Løkkegaard, 
inden turen går videre til endnu en tætpakket dag på Europa 
for os alle touren.   

Da EU kom helt 
tæt på 

"Danske virksomheder 
skal kunne ansætte de 

specialister, de har brug 
for. Også uden for egne 

grænser."

Af Linda Lyngsøe
Byrådsmedlem 
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”Vil du være rig, så byg en vej!” Sådan lyder et klogt gammel 
kinesisk ordsprog, der er værd at lytte til. For der hersker ingen 
tvivl om, at netop gode og fremkommelige veje er afgørende for 
vækst, jobskabelse og dermed også velstand i alle dele af landet. 
Således også her i Silkeborg kommune, hvor det allerede nu er 
bevist, at Silkeborgmotorvejen får en kolossal positiv betydning for 
udviklingen i store dele af Midtjylland. Der er optimal fremdrift på 
vejen til Aarhus og Herning, ligesom transporttiderne er reduceret 
dramatisk. Med motorvejen er Silkeborg kommet op i et højere 
gear, når det gælder erhvervsudvikling og bosætning. 

Men den nye motorvej har også affødt en udfordring på Rute 
52 mellem Kjellerup og Silkeborg. Rigtig mange pendlere fra 
Kjellerup - og sågar Viborg - vælger nu at køre til Aarhus via 
Silkeborgmotorvejen. Specielt i lyset af, at det endnu ikke er lyk-
kedes at skaffe finansiering til det grydeklare projekt med tiltrængt 
opgradering af Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup/E45. Nu 
er det simpelthen tidsbesparende for mange at benytte Rute 52 
til Silkeborg N afkørslen. Virkning af dette så jeg en tidlig morgen 
i juni måned, hvor jeg sammen med borgmester Steen Vindum og 
min radikale transportordførerkollega, Andreas Steenberg var på 
feltbesøg ved krydset i Skægkær. Trafikken var voldsom og kalder 
på løsninger. Det kunne jeg imidlertid ikke love at levere.  For 
Rute 52 er en kommunevej og ikke en statsvej. Til gengæld fik 
vi en god dialog med de lokale borgere, bl.a. om behovet for en 
omfartsvej ved Skægkær. Jeg glæder mig over, at det blev aftalt 
at der skal holdes et lokalt borgermøde om sagen, så der er tæt 
dialog mellem kommunen og lokalområdet i denne vigtige sag.
Der har været forslag fremme om, at den kommende jyske paral-
lelmotorvej – også kaldet ”Hærvejsmotorvejen” - kunne linjeføres 
fra Silkeborg N via Skægkær til Kjellerup og Viborg. Jeg har 
støttet, at denne alternative linjeføring nu analyseres på lige 
fod med de to andre alternativer, der går henholdsvis via Pårup-
Thorning/Kjellerup, eller via Herning-Karup. Den igangværende 
omfattende forundersøgelse er færdig medio 2019, hvorefter vi 
skal tage politisk stilling til overordnet valg af linjeføring. Men 
en eventuel motorvej langs Rute 52 er indtil videre blot en fugl 
på taget. Dels skal løsningen understøtte – og ikke hæmme - den 
ønskede fortsatte udvikling af Silkeborg mod nord. Og dels kan det 
vise sig, at det ud fra en samlet vurdering af alle argumenter, er 

bedst at satse på en anden løsning. Under alle omstændigheder 
vil en eventuel motorvej mellem Silkeborg og Kjellerup ikke stå 
klar før 2030. Og det er alt for længe at vente på løsning af et 
påtrængende problem – ikke mindst i Skægkær. På denne baggrund 
kunne løsningen meget vel blive, at Silkeborg Kommune vælger 
at bygge en omfartsvej ved Skægkær i sammenhæng med en 
udstykning af nye bolig- og erhvervsgrunde nord for Silkeborg. 
Men det overlader jeg trygt til byrådets beslutning. Min opgave 
som landstrafikordfører er at kæmpe for anlæggelse af en jysk 
parallelmotorvej, der for alvor vil gavne hele Midtjylland. Desuden 
skal der kæmpes for en snarlig opgradering på Rute 26, så vi 
derved sikrer en aflastning af Rute 52. Jeg vil gerne takke de 
mange lokale venstrefolk, der har kontaktet mig med gode råd i 
denne vigtige sag. Bliv ved med det. 

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg på vegne af Venstres folketings-
gruppe lige nu arbejder med et konkret oplæg til en masterplan 
for statslige trafikale investeringer frem mod 2030. Vi har brug for 
en samlet og sammenhængende plan, der sikre forudsigelighed for 
borgerne, kommunerne og erhvervslivet region for region. Efter nogle 
år med massive investeringer i jernbanen vil Venstre i de kommende 
år prioritere at få opgraderet vejnettet med to formål for øje: 

1) At bekæmpe trængsel og tidsspilde, hvor der er bilkøer og 
tæt trafik. 

2) At binde landet bedre sammen og sikre grundlag for vækst og 
fremgang i alle dele af landet. Jeg glæder mig til den dag – før 
valget, hvor Venstres oplæg kan præsenteres. Hvor der er vilje, 
er der vej! 

Af Kristian Pihl Lorentzen
Ans. MF og transportordfører

Gode veje giver 
vækst og velstand

Landsmøde  
for alle Venstrefolk
Kom med til Venstres landsmøde og landsmødets aften-
fest den 17. og 18. november i Herning. Alle medlemmer 
af Venstre er velkomne og kan deltage.  
Adgangskort til landsmødet købes på venstre.dk – 50 kr. 
for begge dage.
Billetter til aftenfesten kan købes samme sted, men 
hvis man vil sidde sammen med Venstremedlemmer fra 
Silkeborg, kan man tilmelde sig til Peter Christensen på 
pac@fibermail.dk og overføre 475 kr. på 2380 5400049873 
eller MobilePay 21466742. Tilmelding inden 1. november.

Vi håber at se mange medlemmer.  
Det er interessant og festligt.
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På valgnatten i november 2017 faldt det ud sådan, at Venstre 
i byrådsperioden 2018-2021 ville få tre medlemmer af Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalget. Jeg var så heldig, at jeg fik en af 
de tre pladser, og dermed kunne jeg pr. 1. januar tage hul på 
min anden periode i dette udvalg. 

For mig var det en klar prioritet at fortsætte i dette udvalg – 
bl.a. fordi udvalget berører nærmest samtlige 92.000 borgere 
i kommunen. Det er i hvert fald de færreste, der ikke på et 
tidspunkt har haft noget at gøre med enten kultur, fritid eller 
idræt.

Efter at konstitueringsaftalen var indgået, kunne vi også se, at 
sammensætningen af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kom 
til at se noget anderledes ud, end den gjorde i sidste byråds-
periode. De syv medlemmer af udvalget fordeler sig således i 
dag: Radikale Venstre (formand), to Socialdemokrater, SF og tre 
fra Venstre (Kristoffer Møller Jensen, Peter Nyegaard og jeg).
I løbet af de første måneder, har vi som nyt udvalg også sat os 
sammen og diskuteret, hvad vi gerne vil opnå i denne periode. 
Noget af det, vi har talt om har været, at vi ønsker mere 
tværgående samarbejde med de øvrige udvalg. Her ser vi bl.a. 
muligheder i, at vi inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet 
kan hjælpe både socialt udsatte borgere og folk uden for beskæf-
tigelse. Dette naturligvis i samarbejde med hhv. Socialudvalget 
og Arbejdsmarkedsudvalget.

Vi har i udvalget besøgt flere forskellige institutioner i kom-
munen, som hører under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Her 
kan jeg nævne Them Hallerne, Høgdal, Arena Midt, Silkeborg 
Sportscenter, Rampelys, Jysk Musikteater, Søsportens Hus og 
Kulturhuset Hostrupsgade.

Der har i udvalget igennem foråret også været en diskus-
sion omkring vores selvejende institutioner. Fra nogle sider 
har der været et ønske omkring, at man skal se på, hvordan 
institutionernes vilkår ser ud, bl.a. ved at se på økonomi og 
tilknytning til det givne lokalområde. Jeg vil indrømme, at 
jeg er skeptisk ift., at der kommer noget brugbart ud af den 
analyse, der er igangsat.

Med ovenstående in mente, gik udvalget også til budgetmøde 
i juni måned i Arena Midt, hvor den bundne opgave lød på at 
skulle finde 1 % i effektiviseringer inden for et budget på i alt 
124 mio. kr. Udvalget var fra starten enige omkring, at vi ville 
gå efter at tage nogle ”store bidder”, således vi kunne friholde 
flest mulige i dette spil.

Derfor gav det også god mening, at vi pålagde biblioteket at 
skulle finde 400.000 kr. på deres budget, der er over 30 mio. 
kr. Vi var også heldige med, at der på Svømmecenter Nordvest 
viste sig at være en række uforbrugte midler, og derved var 
det ligetil her at fjerne 410.000 kr.

Den sidste klump gav en smule mere diskussion, og jeg vil gerne 
sige, at vi tre Venstre-medlemmer gerne havde set et andet 

udfald, men som bekendt er politik også kompromisets kunst. 
Det endte med, at de selvejende institutioner også skulle levere 
1 % og derved i alt 437.000 kr. Den forgæves argumentation 
herfra var, at når man nu er i gang med en undersøgelse af 
disse institutioner, var det mest rimeligt at friholde dem nu, 
hvis man overvejer at lave ændringer på baggrund af, hvad 
analysen siger. 

Inden for kort tid starter arbejdet med omdannelsen af Østre 
Søbad op. Til at styre dette, er der nedsat et Idé- og Program-
udvalg med en bred repræsentation af forskellige aktører. En 
sommer som denne gør det ikke mindre vigtigt, at vi får set 
på fremtiden for dette sted.

Efter sommerferien og budgetseminaret har omverdenen også 
fået øjnene op for, at vi nærmer os en afklaring omkring 
fremtidens udstillingsfaciliteter for amatørkunstnerne i Silkeborg 
Kommune. Det er Venstres klare mål, at vi får en afklaring på 
dette i forbindelse budgetaftalen for 2019. Fakta er, at der ligger 
fem forslag til en fremtidig placering. Dette samt driftsmodellen 
skal vi finde en holdbar løsning på.

Jeg vil afslutte mit indlæg med at lede tilbage til nogle af de 
første linjer, hvor jeg skrev at langt de fleste borgere har en 
berøring men enten kultur, fritid eller idræt. Med tanke på 
dette, vil jeg her gøre opmærksom på, at vi i Kultur-, Fritids- 
og Idrætsudvalget har en beskeden pulje – de kulturelle frie 
midler – der i 2018 har indeholdt 705.000 kr., som foreninger og 
ildsjæle kan søge fra til forskellige kulturelle arrangementer. 
For disse penge bliver der skabt rigtig meget god kultur og 
arrangementer af forskellig slags, som rigtig mange borgere 
får glæde af. Kunne det ikke være dejligt, hvis denne pulje 
fremover var et par hundrede tusinde større? Pengene ville i 
hvert fald glæde rigtig mange. Så lad dette være et ønske herfra. 

Af Mads Frandsen
Byrådsmedlem

En ny periode i  
Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget 

Skaf et nyt medlem 
og få en flaske rødvin
Meld til på 
www.silkeborg.venstre.dk
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Det første halve år er gået – skarpt fulgt af en tiltrængt sommer-
timeout. De første seks måneder kunne man godt have fornemmelsen 
af at være kronisk bagud. Men efter en dejlig sommerferie, kom 
der lige tilpas med afstand og luft i kalenderen til, at perspektivet 
blev langt mere klarsynet. Og til at glæde sig til at komme tilbage 
og i gang igen.

I Socialudvalget har vi fastlagt et arbejdsgrundlag 2018-2021, for det 
politiske arbejde på det specialiserede socialområde for voksne – og 
dette indebærer både handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. 
Det er et arbejdsgrundlag vi selvfølgelig løbende fører ajour, så det 
hele tiden passer præcis til de opgaver vi står overfor. 

Vi arbejder grundlæggende ud fra de fire nøgleord: Dialog, dynamik, 
kvalitet og sammenhæng. Og helt basalt handler det om at sikre 
det gode liv for borgere med både fysiske og psykiske udfordringer, 
baseret på et grundlag af gensidig respekt, fælles ansvar og en 
god og ligeværdig dialog – og altid med borgeren i centrum for sit 
eget liv. Vi ønsker at skabe bedre sammenhæng i sagsbehandling, 
og bedre sammenhæng på tværs af de forskellige instanser, så 
borgeren oplever mest mulig ro. Dette er utroligt vigtigt - især når 
det drejer sig om vores sårbare borgere. 

I Socialudvalget har vi valgt at holde alle vores udvalgsmøder rundt 
i kommunen, på de forskellige botilbud og i aktivitetscentre. Det er 
vigtigt for os, at vi kender de steder som vores beslutninger berører. 
Vi bruger altid tid på at tale med både personalet og brugerne inden 
vores møder, og ofte spiser vi sammen med dem – hvilket giver 
nogle rigtig gode samtaler hen over bordene om netop det, der 
fylder mest på stedet. Og som regel også altid med en god latter. 
At mødes på den måde, og at vi prioriterer det så højt at komme 
rundt, er forhåbentligt også med til at gøre at både personale og 
brugerne er klar over, at vi faktisk mener det, når vi siger at vi 
ønsker dialog – og man altid er velkommen til at kontakte udvalgets 
medlemmer, og at den direkte samtale fjerner barrieren for det 
gensidige samarbejde.

Konkrete mål
Vi har også sat os helt konkrete udvalgsmål for denne byrådspe-
riode. De væsentligste og aktuelle mål lige p.t. er etablering af et 
botilbud på H.C. Branners Vej, med 34 boliger til unge voksne med 
psykisk sårbarhed. Derudover etablering af et botilbud i Alderslyst, 
som skal rumme 36 handicapvenlige boliger til voksne med svær 
udviklingshæmning samt senhjerneskade.

Derudover er noget af det der fylder rigtig meget, spørgsmålet om 
etablering af et nyt forsorgshjem med særligt fokus på de unge 
hjemløse. For øjeblikket har man et forsorgstilbud på Tulipanvej i 
Silkeborg – men det er yderst nedslidt og trænger til gennemgribende 
renovering, både af hensyn til beboere og personale. Der er i øjeblik-
ket store politiske drøftelser om, hvorvidt man ønsker at etablere 
seks eller tolv nye pladser, og dette er ikke faldet på plads endnu. 

Silkeborg Kommune er blandt nogle af landets mest pressede i 
forhold til antallet af hjemløse – og særligt gruppen af unge hjemløse 

mellem 18 og 29 år er alarmerende høj. På landsplan er der 20% 
unge hjemløse, men i Silkeborg Kommune er tallet helt oppe på 35%.

I byrådet er der generelt stort fokus på at tage hånd om udfordringerne 
for de unge, der er røget lidt ud af samfundet, og nogle af dem vil 
man kunne hjælpe her. Og når de er “indenfor døren”, har vi også 
bedre mulighed for at hjælpe dem tilbage på en bedre kurs igen. 
Udfordringen i forhold til pladserne på forsorgshjemmet er dog især, 
at man ikke kan beslutte hvem der skal bruge pladserne - og dem der 
banker på, hverken kan eller skal man selvfølgelig afvise. Så man kan 
reelt ikke styre, hvem der banker på og hvem der bruger pladserne, 
hvilket vi i Venstre er meget opmærksomme på i beslutningsprocessen.

En anden ting socialudvalget har stor fokus på lige nu, er manglen 
på billige boliger. Vores ambition i forhold til etablering af forsorgs-
hjemspladser er, at vi skal have færre unge hjemløse, og at vi skal 
have flere i voksengruppen af de hjemløse i selvforsøgelse ud af 
misbrug og i stand til at klare sig i egen bolig.

Rigtig mange af vores sårbare borgere har meget svært ved at finde 
boliger, de har råd til at bo i. Der er brug for udslusningsboliger, 
så de nemmere kan komme tilbage til en selvhjulpen tilværelse. 
Dette er vigtigt for selvfølelsen, og det er vigtigt for at de kan 
bibeholde – eller genetablere – kontakten til samfundet, så de 
ikke så nemt bliver hægtet af. Det er vigtigt at vi får alle med, og 
samtidig bevarer både ligeværdighed og muligheden for at tage 
ansvar for sit eget liv.

Af Linda Lyngsøe
Byrådsmedlem og medlem af Socialudvalget,  

Nærdemokratiudvalget og Handicaprådet 

I arbejdstøjet for 
de udsatte

Hvor mange er hjemløse?

På landsplan:
•  70 % af de hjemløse har et 

misbrug (narkotika, hash, 
alkohol eller medicin)

•  37 % af de hjemløse har 
psykiske problemer

•  25 % er under 30 år
•  10 % af de hjemløse 

overnatter på gaden
•  4 af 5 hjemløse er mænd
•  Halvdelen af de hjemløse har 

været hjemløs i over 1 år

•  25 % af de hjemløse er 
droppet ud af folkeskolen

•  30 % af de hjemløse har 
ikke yderligere uddan-
nelse end grundskolen

Tendens:
•  Flere hjemløse unge
•  Flere hjemløse kvinder
•  Flere hjemløse med 

psykisk sygdom

Silkeborg Kommune  
- optælling uge 6-2017

 18-29 år  30-39 år  40-49 år
 50-59 år   60+ år

På landsplan er ca. 20 % af de hjemløse mellem 18 og 29 
år. I Silkeborg Kommune er 35 % af de hjemløse mellem 
18-29 år (26 personer i 2017).
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Af Niels Lauritsen
Redaktør 

Venstre i Gjern og Kjellerup Nordøst afholdt for nylig grill- og debat-
aften i Horn, hvor Venstres lokale folketingskandidat, Gitte Willumsen 
og minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde, Eva Kjer 
Hansen, deltog i en debat.

Der deltog omkring 50 personer i en hyggelig aften med god grill-mad 
og en efterfølgende debat.

Her er plukket lidt i talerne fra Gitte Willumsen og Eva Kjer Hansen.

Hyggelig grill- og  
debataften i Horn

Det går godt i Danmark. Der er 
mange i job og der er styr på de 
offentlige udgifter. Tallene taler 
for sig selv.

Der er blevet 75 milliarder mere 
til velfærd i Lars Løkkes tid som 
statsminister. Der er brug for 
dem, for der kommer flere og 
flere ældre – også i Silkeborg 
kommune.

Der investeres rigtig meget i sikkerhed, og vi skal tage os 
af sikkerhed. Der hænger hele tiden et trusselbillede over 
os fra mange sider.

Vi skal sørge for en god uddannelse til de kommende gene-
rationer, men der skal også stilles præcise krav til skolerne 
om opfyldelse af timetallene.

Vi skal have løftet tilgangen til erhvervsuddannelserne i 
Danmark. Når man ser på Norge har erhvervsuddannelserne 
en tilgang på 51% af de unge, hvor tallet i Danmark ligger 
helt nede på 17%. Det skal der gøres noget ved, ellers vil 
vores erhvervsuddannelser i løbet af kort tid mangle unge 
til at uddanne sig i de praktiske håndværksfag.

Frihed i Danmark er vigtig. Vi vil gerne have medbestemmelse 
og mulighed for at vælge – både til friskoler men også til 
friplejehjem. Selvejende børnehaver er også en god ide. Vi 
har frihed til at bosætte os, hvor vi vil og har lyst, og der 
skal være de samme muligheder for det, om man bor i byen 
eller på landet. 

Det er et stort ansvar at have et liberalt menneskesyn.

Det er vigtigt hvordan vi behand-
ler hinanden. Hvordan vi opfører 
os på medierne, hvordan vi deler 
billeder og videoer. Der er stor 
opmærksomhed på de store sager 
for tiden, og hvordan reglerne er 
på området, er der mange, der 
er i tvivl om.

Det er svært for den unge gene-
ration, men måske kan der laves 
en EMMA GAD for de online unge? 

De unge på medierne stiller krav om perfektion 24/7. De 
unge skal hjælpes til at tænke over, hvad der sker på de 
sociale medier.

Burkaloven har fyldt meget i medierne den sidste tid. Når 
man lovgiver på disse områder, er det vigtigt, at man går 
målrettet til værks, så lovgivningen ikke bliver utålelig. 

Det så vi f.eks med knivlovgivningen for nogle år siden, 
hvor det gik ud over den almindelige fisker eller spejderne. 
Burkaloven forhindrer nu, at man ikke længere kan gå med 
elefanthue. Det er utåleligt.

Brexit-forhandlingerne er vigtige for dansk fiskeri. De næste 
måneder skal vi være aktive i disse forhandlinger med 
Storbritannien. 40% af dansk fiskeri i Nordsøen foregår i 
dag i engelsk farvand.

Ligestillingsområdet er også meget udfordrende. Det går 
rigtig langsomt med at få kvinder ind på topposter i er-
hvervslivet og for den sags skyld også i det offentlige. 

Venstre vil have gode chancer for at vinde det kommende 
valg. Der er ingen krisestemning i samfundet og der er en 
meget lav arbejdsløshed. Der er også stor økonomisk vækst 
og Danmark er blevet rigere.

Uddrag af folketingskandidat Gitte Willumsens tale:

Uddrag af minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansens tale:
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Ny erhvervskorridor. Silkeborg Kommune markedsfører erhvervs-
korridoren ved motorvejen på, at over 30.000 potentielle kunder 
vil køre forbi området hver dag.
Kommunen slår på, at virksomheder får mulighed for at placere 
sig helt tæt på motorvejen hvor over 30.000 kunder vil køre forbi 
hver dag og få øje på virksomhedernes ejendomme og skilte.
Erhvervskorridoren består af ca. 40.000 hektar og indgår i et nyt 
lokalplanforslag, der har været i høring. Der vil ske ændringer 
af vejføringen i området, og en af ændringerne vil blive et nyt 
lyskryds ved Nørreskov Bakke og Kastaniehøjvej. 

Ny professionel regatta. Silkeborg Kommune undersøger en mere 
professionel udgave af regattaen fremadrettet. Første halvår af 
2018 er brugt til at undersøge, om der kan læres af, hvordan man 
arrangerer og organiserer store og folkerige begivenheder hos 
andre kommuner. Kommunen ønsker at overtage den overordnede 
styring af Regattaen, så man undgår den 2,3 millioner kroner store 
gæld, der fremkom ved sidste afholdt regatta i 2017.

Ny motorvej. I 2030 er Silkeborg og Viborg blevet meget tætte 
naboer og derved vil det være nemmere at besøge hinanden og 
det vil være nemmere at pendle frem og tilbage mellem de to byer 
til og fra arbejde. Det kan specielt lade sig gøre, hvis der bygges 
en ny motorvej, der løber parallelt med rute 52 – hovedvejen 
Silkeborg-Kjellerup-Viborg. Se mere om dette projekt andet sted 
i bladet som Kristian Pihl Lorentsen har skrevet en spændende 
artikel om.

Ny regionalbane. Borgmester Steen Vindum siger at det er et 
stort plus for Silkeborg hvis der bygges en ny regionalbane, der 
løber gennem Låsby, Galten, Framlev til Brabrand og Aarhus. Den 
bane vil gøre Silkeborg til et attraktivt sted at bo – både for unge 
studerende men også for pendlere der arbejder i Silkeborg og 
Aarhus. Det vil åbne nogle nye muligheder for at fastholde unge 
til at blive boende i Silkeborg under deres studier.

Ny mølpose. Nordskovvejen er næsten i gang. Forlængelsen 
vestpå ad Drewsensvej er lagt i mølposen. Lad os håbe at den 
mølpose inden så længe skal luftes igen, så møllene kan slippes 
ud. Nordskovvejen bliver først rigtig gældende og effektiv, når 
trafikken kan fortsætte ad Drewsensvej vestpå ud af byen. 

Borgmesteren siger at det er vigtigt, der er et bredt flertal 
bag det projekt. Derfor kan jeg kun opfordre borgmesteren 
til at forsøge at samle de personer, der kan danne et sådant 
flertal hurtigst muligt. I mellemtiden skal han skubbe blidt til 
den socialdemokratiske gruppe i byrådet, der vil tænke over 
Drewsensvej Vest. De vil have undersøgt trafiktallene og finde 
alternativer til den.

Ny infrastruktur. Kommunen har planlagt en række vejprojekter, 
der skal forbedre infrastrukturen i Silkeborg centrum. Frederiks-
berggade skal i sydgående retning udvides til to spor til krydset ved 
Lyngbygade. Projektet skal stå færdig sammen med Nordskovvejen. 
Viborgbroen skal udvides, så der bliver to vejbaner i hver retning. 
Dette projekt hænger sammen med færdiggørelsen af de nye 
boliger på Søtorvet. Og så er der lige den med forlængelsen af 
Drewsensvej mod vest. Det projekt hænger som nævnt sammen 
med åbningen af mølposen.

Nye boliger. Når borgmester Steen Vindum sætter kikkerten 
for øjnene og ser frem til 2030, er han overbevist om, at de 
nuværende P-pladser ved Søvej og Søgade ikke vil eksistere, men 
være erstattet af boliger og grønne områder.

Ny helhedsplan. En ny helhedsplan for Gødvad skitserer hvordan 
en ny multihal og skole bliver bygget sammen op ad byens torv. 
Der skal laves en ny plan for området, der ventes færdig til foråret 
2019. I løbet af 2019 skal der etableres en ny kunstgræsbane hvis 
der i det nye budget bliver sat penge af til det. Det kan vi hermed 
minde byrådet om. Det er nu der laves budgetter. Byggeriet af 
den nye multihal og et eventuelt multihus skal stå færdig til 
årsskiftet 2020. Selve byggeriet af den nye skole skal stå færdig 
i sommeren 2022.

Nyt byggeri. Et flertal i byrådet har stemt for et boligprojekt på 
hjørnet af Borgergade og Ansvej. Socialdemokraterne stemte ikke 
for. Byggeriet bliver fra fire til syv etager med i alt 17 lejligheder 
og mulighed for butik i underetagen. Den private investor og 
bygherre udtrykker tilfredshed med byrådets afgørelse. Byggeriet 
begynder ikke lige nu, fortæller bygherren, men er tilfreds med, 
at der er givet tilladelse til at bygge i den omtalte højde, som 
de ønsker.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

 JEG HAR HØRT AT …
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Nyt butiksområde. Tæt ved motorvejsfrakørsel 29 er planlagt 
at gøre plads til et nyt område med nye og store butikker. Det 
er et område, der ligger mellem Silkeborgmotorvejen, Høje 
Kejlstrup og Nordre Højmarksvej. Det er en god placering som 
også vil være en god eksponering med gode til- og frakørsel-
smuligheder. Borgmesteren mener, det sted vil være det, en 
ejendomsmægler kalder en kategori 5 placering. Højere kategori 
opnås næsten ikke.

Nyt tøj? Steen Vindum og andre lokale politiker har smidt tøjet. 
Det gjorde de til fordel for Røde Kors, hvor de donerede tøj til 
det lokale hjælpearbejde i Kjellerup. Røde Kors kørte i april 
en kampagne under titlen: Smid Tøjet.  Steen Vindum, Susanne 
Jacobsen og Linda Lyngsøe var nogle af dem, der smed tøjet.

Ny tilfredshed. Otte ud af ti forældre er tilfredse med deres børns 
skole. Det er resultatet af den første forældretilfredshedsunder-
søgelse, der er foretaget i Silkeborg Kommune. Undersøgelse har 
været for skolerne og sfo’erne og der har været en svarprocent på 
over 68. Resultatet kan ses her: Højeste score er 5: Ans Skole 3,6. 
Balleskolen 3,5. Bryrup Skole 4,1. Buskelundskolen 4,2. Dybkjær 
Specialskole 4,3. Dybkjærskolen 3,8. Frisholm Skole 3,7. Funder 
Skole 3,8. Kragelund Skole 4,0. Fårvang Skole 3,7. Gjern Skole 
4,4. Gjessø Skole 4,5. Grauballe Skole 4,3. Gødvadskolen 4,0. 
Hvinningdalskolen 3,8. Langsøskolen 3,7. Resenbro Skole 4,3. 
Sejs Skole 4,3. Skægkærskolen 4,1. Sorring Skole 4,2. Sølystskolen 
3,9. Thorning Skole 3,4. Kjellerup Skole 3,7. Sjørslev Skole 4,2. 
Vinderslev Skole 4,2  Vestre Skole 3,9. Virklund Skole 4,2 og Voel 
Skole 4,3. Gjessø Skole har de mest tilfredse forældre og Thorning 
Skole har de mindst tilfredse.

Nyt sparekatalog. Region Midtjylland har besluttet at spare 40 
millioner kroner på den kollektive trafik. Derfor er der udarbejdet 
et katalog, der omfatter 27 regionale busruter, som regionen 
vil have kommunerne til at overtage. De 27 busruter har net-
toudgifter på i alt ca. 60 millioner kroner om året og otte ud af 
dem, kører i Silkeborg Kommune. Det drejer sig om disse:  Rute 
74: Kjellerup-Rødkjærsbro-Bjerringbro. Rute 77: Silkeborg-Ikast-
Bording-Herning. Rute 110: Silkeborg-Brædstrup-Horsens. Rute 112: 
Silkeborg-Sorring-Aarhus. Rute 114: Strækningen Viborg-Fårvang på 
ruten Viborg-Hammel-Aarhus. Rute 311: Silkeborg-Ry-Skanderborg. 

Rute 914X: Aarhus-Hammel-Viborg og rute 926X: Viborg-Vejle. 
I skrivende stund er busbesparelserne udsat fra nytår 2019 til 
sommer 2019.

Nyt svømmecenter. Svømmecenter på Søholt er nu på vej. Der 
skal bygges et nyt svømmecenter på Søholt til en pris af 180 til 
220 millioner kroner. Dermed er en ny multiarena og en cykelbane 
skubbet ud i fremtiden. Måske bliver det også til en mølpose. Ef-
terfølgende skal svømmecenter Nordvest på Nylandsvej nedlægges 
og området skal bruges til et nyt boligområde. Salget af Nordvest 
kan delvis blive en finansiering til det nye center på Søholt.

Ny sø. Serup skal have navneændring til Sørup. Det mener et 
lokalt udvalg, der har planer om at Serup skal have sin egen sø, 
som dermed kan være med til at få flere tilflyttere til landsbyen. 
Søen i Serup har været udtørret siden slutningen af 1700 tallet, 
så mon ikke der skal en del vand til, for at få søen genskabt. 
Ved etablering af den nye sø, skal der tages hensyn til beboerne 
i område, siger sø-udvalget i Serup. Søen skal etableres under 
hensyn til de nærmeste naboer, så haver og kældre ikke kommer 
under vand. Måske skal man også tage hensyn til, hvordan man 
lukker vandet ud af søen igen, når beboere om 100 år vil have 
området genskabt til tidligere udseende.
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Jeg er selvstændig landmand. Bor sammen 
med min kone Birgit på en gård i Them 
syd for Silkeborg.

Jeg er mælkeproducent og andelshaver/
leverandør til Them Andelsmejeri hvor 
jeg også er medlem af bestyrelsen. Jeg 
er således inde i maskinrummet i andels-

bevægelsen og ved, hvor skoen trykker 
i landbruget. 

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at jo flere 
kandidater Venstre har jo flere stemmer 
får Venstre, og fordi jeg gerne vil repræ-
sentere landbruget og små selvstændige 
erhvervsdrivende.

Vi har tidligere med stor succes og interesse fra medlemmer haft oprettet nogle baggrundsgrupper til vores byrådspolitikere, 
til støtte og afprøvning af deres politiske arbejde. Derfor vil vi igen oprette nye baggrundsgrupper for den nuværende 
byrådsperiode.

Vi forestiller os ca. 4 møder om året med drøftelse og debat ud fra aktuelle emner fra de forskellige udvalgs dagsordener, om 
hvad der rører sig i samfundet, institutionsbesøg og emner som det enkelte medlem af baggrundsgruppen ønsker at drøfte.

Møderne skal også give vores byrådspolitikere muligheden for at få afprøvet deres holdninger til de politiske beslutninger. 
Det giver også os medlemmer muligheden for at få  større indsigt i de politiske beslutninger, som igen giver os muligheden 
for at støtte op om byrådsgruppens arbejde.

Vi forestiller os baggrundsgrupperne oprettes efter emnerne:
-  Økonomi/Arbejdsmarked/§17-unge/Nærdemokrati, med Poul Berggreen som tovholder, ps.berggreen@vip.cybercity.dk 
-  Plan/Vej/Klima/Miljø, med Søren Slott som tovholder, soeren_slott@yahoo.dk
- Social/Sundhed/Ældre, med Erling Lemming som tovholder, lemming@mail.dk 
- Børn/unge/Fritid/Kultur, med Peter Anker Christensen som tovholder, pac@fibermail.dk 

Tilmelding til de enkelte baggrundsgrupper sker ved at sende tovholderen en mail.

Med venlig hilsen
Flemming Heiberg, Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe i Silkeborg Byrådråd
og Forretningsudvalget for Kommuneforeningen i Silkeborg Kommune

Mine mærkesager
REGELFORENKLING

SLUT MED DATOTYRANNI
Vi landmænd er et meget væsentligt ele-
ment i grundlaget for vores velfærd. Det 
vil jeg arbejde på, at vi får anerkendelse 
for.

ENS HARMONIKRAV
Jeg vil arbejde på at de danske styrelser 
og ministerier anlægger en tolkning af 
EU regler som i andre lande. Slut med 
ovefortolkning bare for en sikkerheds 
skyld.

HÆRVEJSMOTORVEJ
Jeg støtter en motorvej op midt gen-
nem Jylland for at aflaste E45 og fremme 
udviklingen i det vestlige Jylland.

DET SKAL VÆRE LETTERE  
AT VÆRE SELVSTÆNDIG
En lille mester kan ofte føle sig endog 
meget lille når vores myndigheder ruller 
sig ud med lov i hånd. Det må vi gøre 
noget ved så det igen bliver trygt at være 
selvstændig.

Hvis du kan sige ja til det så stem på 
Bent Jensen.

Bent Jensen  Venstres folketingskandidat i Silkeborg syd

Opstart af nye Baggrundsgrupper
Til alle Venstre medlemmer i Silkeborg Kommune
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Som folketingskandidat er jeg optaget af meningsmålinger og 
temperaturen på Christiansborg generelt. Heldigvis ser det ud til, 
at det kommende folketingsvalg lader vente på sig – alt tyder på, 
at det først bliver til foråret 2019. Heldigvis, fordi vi har en god 
regering, som dagligt er med til at gøre Danmark endnu bedre, 
men også fordi jeg så får bedre tid til at blive helt klar til den 
kommende valgkamp.

Ofte mødes jeg med spørgsmålet: Kan det lade sig gøre? Og ja, 
det kan absolut lade sig gøre. Ved kommunalvalget i 2017 fik 
Venstre i Silkeborg kommune hele 17.030 stemmer og ved sidste 
folketingsvalg i 2015 var der 13.085 stemmer på Venstre i Silkeborg 
kommune. Til sammenligning er det billigste venstremandat i 
vores kreds valgt på 7.768 personlige stemmer.  Så venstrestem-
merne til et folketingsmedlem er der i Silkeborg kommune. Det 
gælder derfor om at få vælgerne til at stemme personligt på en 
Silkeborg-kandidat – så kan det lade sig gøre. Og jeg tror da også 
på, at der kan hentes stemmer uden for Silkeborg kommune, og 
det kommer kampagnen også til at afspejle.  

Det er et stort arbejde at lave en kampagne til et folketingsvalg. 
Heldigvis har jeg arvet hele Mads Rørvigs bestyrelse og hjæl-
perhold. Og lokalforeningerne har også givet positive tilsagn om 
opbakning. Flere har dog også af sig selv henvendt sig for at høre, 
om jeg kunne bruge deres hjælp. Og når jeg har henvendt mig til 
personer, som jeg har udtænkt en rolle til – får jeg sjældent et nej. 
Derfor er vi i kredsbestyrelserne nu ved at have hele kampagnen 
på en form, som ser overkommelig ud. Dog er der altid mulighed 
for at komme med – der er mange plakater og flyers som skal 
omdeles, så hold dig endelig ikke tilbage.

Grundlovsdag var jeg en af de to talere til Silkeborg Venstres 
grundlovsmøde på Museum Silkeborg. Den anden taler var finans-

minister Kristian Jensen. Vi havde en række fælles talepunkter, 
som vi åbenbart var optagede af begge to. De primære temaer 
handlede om tillid og afstande mellem mennesker. Og så var der 
jo grund til at fejre, at det går godt i Danmark. 

Hen over sommeren har jeg været til arrangementer flere gange 
med mine bolsjeposer med visitkort. De bliver godt modtaget, 
så godt, at jeg kom hjem med en solskoldet næse efter en lang 
dag på Hauge marked. Desuden har jeg været til kandidattræf 
og på besøg på Christiansborg et par gange – begge dele giver 
gode inputs, og hver gang kommer jeg hjem med en god følelse 
og stærk motivation.

I Silkeborg kommune har der ved de sidste folketingsvalg været 
et ”Stem Silkeborg – Stem personligt” projekt. Dette projekt vil 
også være en del af valgkampen ved det kommende folketingsvalg. 
Jeg er i dialog med de andre partiers Silkeborgkandidater, og vi 
kommer med et fælles indspark i valgkampen for at få valgt så 
mange Silkeborgkandidater som muligt. Det er vigtigt at have lokale 
Venstre-repræsentanter på Christiansborg, hvis Silkeborg kommune 
skal have del i ”kagen” – se blot ved udflytningerne af statslige 
arbejdspladser: Her fik Silkeborg næsten ingen arbejdspladser, 
hvorimod andre kommuner i kredsen fik rigtig mange. Så vi skal 
have valgt lokale kandidater, ellers bliver Silkeborg kommune 
”glemt”, når kagen bliver delt ved kaffebordet.

Ellers er jeg optaget af hverdagen med byrådsarbejde, civilt 
arbejde og et familieliv med tre teenagers. Dagene bliver brugt så 
godt og vel – men jeg holder af alle dele, og er fyldt med energi 
efter den dejlige sommerferie. Vi ses derude, og meld endelig 
tilbage, hvis du har lyst til at hjælpe i den kommende valgkamp.  

Det nærmer 
sig … Af Gitte Willumsen

Sundheds- og Ældreudvalget (Formand) og Plan- og Vejudvalget

Det var på med heldragt og de blå futter, da finansminister, 
Kristian Jensen, besøgte Them Andelsmejeri, for at se pro-
duktionen og høre om virksomheden. Med på rundvisningen 
var også den lokale folketingskandidat fra Them, Bent Jensen, 
som selv er mælkeleverandør til mejeriet. Gitte Willumsen, 
folketingskandidat fra Kreds Nord, og bosiddende i Kragelund 
deltog også. Hun leverer dog ikke mælk til mejeriet, men kan 
til gengæld rigtig godt li’ deres ost. Og så går det jo alligevel 
op i en højere enhed. 

Direktøren for Them Andelsmejeri, Torben Aarris Späth, gav dem 
alle tre en god indsigt i mejeriets historie, samt i virksomhedens 
visioner for fremtiden. Og at se produktionen gav et virkelig godt 
indblik i medarbejdernes dagligdag, og i hvor meget der egentlig 
skal til, for at producere god lokal ost af virkelig høj kvalitet. 
Them Ost modtager mælk fra 27 lokale landmænd.

Minister og folketingskandidater så på oste
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Grundlovsdag er demokratiets festdag. Det fejrede Venstre, som 
sædvanen tro begyndte grundlovsfesten i Silkeborg Museums have 
foran den smukke eg, som blev plantet af Venstre for at markere 
grundlovens 150 års dag i 1999.

Efter fællessang i haven trak de mange fremmødte ind i museums-
cafeen, hvor byrådsmedlem Flemming Heiberg bød velkommen 
og ledte slagets gang.

Museumsdirektør Ole Nielsen bød også velkommen og kunne 
fortælle, at når man havde en pause i det gode sommervejr, var 
man velkommen til at besøge en verdenskendt person, der havde 

fået nyt ansigt. Direktør Ole Nielsen fortalte om den proces, der 
havde medført, at man nu kunne se, hvordan Tollundmanden 
sandsynligvis havde set ud på den tid, han levede.

Efterfølgende gik byrådsmedlem og folketingskandidat Gitte Wil-
lumsen på talerstolen.

Grundlovsmødet fortsatte med underholdning af Isse Jacobsen 
fra Gjern efterfulgt af finansminister Kristian Jensens grund-
lovstale.

Grundlovsmøde på  
Silkeborg Museum

Aldrig før er så mange blevet 
behandlet i vores sundhedsvæ-
sen, aldrig før har så mange haft 
det godt. Det går rigtig godt i 
Danmark.

På nogle områder bliver der 
større og større afstand imellem 
os mennesker.

Vi havde et superligahold. Vi 
havde et helt nyt stadion. Vi 
havde en festdag med indvielse, 
optog igennem byen. Det var en 
rigtig festdag.

Vi elsker sport, fordi det er usigeligt. Man ved aldrig lige, 
hvad det er, der sker. Hvorfor er det lige, der kommer nogle 
resultater man ikke havde regnet med. Det går galt. Det 
bliver værre og værre. Man hænger med hovederne og man 
kommer i nedrykningskampe. Man taber og man rykker ned. 
Så hedder det ikke længere et superligahold, så hedder det 

første division. Så skal stadion rives ned, mener nogle, så 
skal der kastes sten på spillerbussen, når de kommer tilbage 
til Silkeborg, mener andre.

Vi har ytringsfrihed i Danmark og det er jeg stolt af. Vi ytrer 
os på nettet. Vi ytrer os alle vegne. Vi har ytringsfrihed. Det 
forpligter og det stiller store krav til os alle. 

Det er stor forskel på, hvordan den enkelte borger har det 
i vores kommune. En undersøgelse viser, at der er stor 
forskel fra sogn til sogn selv i vores lille kommune, hvordan 
borgerne har det.

Jo længere man kommer væk fra arbejdsmarkedet, jo dårlige 
tilstand har man.

Forudsætningen for et godt samfund er, at enhver føler et 
personligt ansvar for at yde et bidrag. Vi vil, at alle skal på 
banen på den ene eller anden måde. Det er ikke alle, der 
har de samme resurser. Ethvert menneske har ret til ansvar 
for sit eget liv.

Uddrag af Gitte Willumsens tale på grundlovsmødet i Silkeborg Museum:

Af Niels Lauritsen
Redaktør

12 VENSTREBLADET  |  2  |  2018 Grundlovsegen.

1180606 Medlemsblad 2-2018.indd   12 25/09/2018   12.55

Cyan Magenta Yellow Black

_1RLAC_1180606-Medlemsblad-2-2018-207x293mm.pdf - 12:57:53 - September 25, 2018 - Page 12 of 16



 VENSTREBLADET  |  2  |  2018 13

I Silkeborg kommune er vi for tiden så heldige, at der flyt-
ter mange nye borgere til vores kommune. Mange af disse er 
småbørnsfamilier, hvilket vi jo er super tilfredse med, da de 
kan danne grundlag for vores skoler på sigt. Det skaber dog 
samtidigt et stort tryk på vores pasningsgaranti og ikke mindst 
på pladserne i vuggestuerne og dagplejen og medfører et akut 
problem, som vi skal tage hånd om.

Der er iværksat udvidelser af eksisterende vuggestuer, flyttet 
rundt og opsat pavilloner for at løse de allermest presserende 
pasningsproblemer, ligesom der er planlagt nybyggeri og ombyg-
ninger for at imødegå efterspørgslen, men det tager tid at bygge.

Vi har derfor også forsøgt at løse en del af pasningsproblemerne 
ved at rekruttere nye dagplejere i de områder, hvor der mangler 
pasning, men det har desværre vist sig næsten umuligt at rekrut-
tere til området. Højkonjunktur og den deraf affødte meget lave 
arbejdsløshed er historisk nok en del af årsagerne til dette. Når 
det går rigtig godt i samfundet, så søger mange ud i jobs med 
måske lidt lempeligere arbejdstider og bedre løn. 

Jeg har desværre ikke en hurtig løsning på, hvordan vi ændrer 
forholdene på området, men jeg håber virkeligt på, at vi snarest 
lykkes med at rekruttere nye dagplejere fordelt over hele kom-
munen.

Et tiltag kunne være, at vi alle bliver meget bedre til at fortælle 
de gode historier omkring vores meget veluddannede og dygtige 
dagplejere, og hvad de kan og tilbyder.

En helt anden udfordring på pasningsområdet er, at mange af de 
unge forældre, der flytter til, kommer fra andre storbykommuner, 
hvor dagplejen ikke er så udbredt eller slet ikke er en del af 
pasningstilbuddet. Disse unge forældre har derfor intet kendskab til 
denne pasningsform, har ikke selv været passet i dagpleje som små 
og vælger derfor, når deres egne børn skal passes, vuggestuerne, 
som de selv er fortrolige med og har prøvet på egne kroppe.

Jeg ville være meget ked af, hvis vores dagplejetilbud mere eller 
mindre forsvinder og bliver erstattede af udelukkende vuggestuer 
- ked af, hvis valgmuligheden og friheden for forældrene til at 
vælge det, de synes er bedst for netop deres børn, forsvinder. Børn 
er jo meget heldigvis forskellige og har meget forskellige behov. 
Nogle børn trives bedst i mindre, hjemlige og trygge rammer, som 
man netop finder hos dagplejerne, mens andre børn har det fint 
med de større og noget mere ”larmende” grupper i vuggestuerne. 
Derfor skal der være mulighed for begge dele.

Og jeg vil af hele mit liberale hjerte oprigtigt håbe og arbejde 
for, at vi fortsat fremover kan formå at bevare den frihed for 
forældrene til at vælge det rette for deres børn i vores kommune.

Dagplejere  
efterlyses! Af Helga Sandorf Jacobsen

Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og vejudvalget, 
Børne- og ungeudvalget

Det er i dag vi er samlet for at 
fejre grundloven. Grundloven er 
rammen omkring folkestyret.

Det er en helt unik situation, at vi 
i Danmark i 169 år helt uhindret 
har kunnet vælge de personer, 
der skal styre landet. Det er helt 
sikkert, at Danmark er verdens 
lykkeligste land, dog lige over-
halet af Norge.

Danmark har en beskæftigelses-
rekord, der gør, at vi aldrig har 

været så mange danskere der er i beskæftigelse. Der er mere 
end 2,7 millioner lønmodtagere. Det er aldrig set før. Vi har 
også en rekord i jobskabelser. Siden 2015 er skabt mere end 
130.000 private jobs. Vi har også en rekord i social mobilitet. 
Der er flyttet 52.800 personer fra offentlig forsørgelse til 
beskæftigelse. Siden 2001 har vi ansat en ekstra læge hver 
dag…. Undtagen om søndagen. Og en sygeplejerske hver 
eneste dag. Danmark er et lykkeligt land, og det deler vi med 
andre lande i Europa. Hvorfor er vi et lykkeligt land? Det er 
vi, fordi vi er et handelsland, vi handler med andre lande, og 
lande, der handler sammen er lykkelige lande. Der er tillid 
mellem landene indbyrdes. Man kan more sig sammen. Der 
er social aktivitet sammen. Tidligere uvenner kan mødes. 
Tænk bare på USA og Vietnam eller Danmark og Tyskland.

Uddrag af finansminister Kristian Jensens tale på grundlovsmødet i Silkeborg Museum:

Danmark er et lykkeligt land – lige overhalet af Norge. Hvad har Norge som Danmark ikke har. Bjerge.
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Stem Silkeborg  
– Stem personligt

Nytårskur
7. januar 2019 kl. 18.30
Gjern Kultur- og Idrætscenter

m. Britt Bager  
& Gitte Willumsen Britt Bager

Politisk ordfører
Gitte Willumsen
Folketingskandidat

Politiske beslutninger handler ikke udelukkende om partipolitik. 
De handler også om, hvordan styrkeforholdene er mellem 
forskellige områder i landet.

Derfor er det meget vigtigt for Silkeborg-egnen, at vi er 
repræsenteret i Folketinget med flest mulige lokale folke-
tingsmedlemmer. Det styrker Silkeborg-egnens indflydelse i 
Folketinget, når der skal kæmpes om udflytning af statslige 
arbejdspladser, trafikinvesteringer mm. I lokale sager må de 
lokale folketingsmedlemmer stå sammen.

Derfor er det vigtigt, at du – uanset parti – stemmer personligt 
på din lokale folketingskandidat fra dit parti.

Når du står i stemmeboksen, så stemmer du personligt ved 
at sætte kryds ud for navnet på din lokale kandidat, som du 
ønsker at stemme på.

Derfor er ni partier gået sammen om at fremstille en flyer, 
hvor man kan se de lokale kandidater fra de enkelte partier.
Fra Venstre er Gitte Willumsen repræsenteret – så husk på 
valgdagen – når den kommer  - at stemme personligt på Gitte.

Du kan møde de lokale kandidater mandag den 22. oktober kl. 
19-21 på Scene-torverummet i Campushuset på Bindslevs Plads 
i Silkeborg og mandag den 19. november kl. 19-21 under en 
finanslovsdebat i Mosaikken, Tinghusvej 16 i Kjellerup.
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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
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
Fmd. Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
Socialudvalget
MadsBrogger.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

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

Hvornår? Hvad? Hvor?

Mandag  
d. 22. oktober
Kl. 19.00-21.00

Møde med  
folketingskandidater

Campushusets scene 
Bindslevs Plads Silkeborg

D. 17.-18. 
november

Landsmøde 
Tilmelding på 21466742 

Herning

Mandag  
d. 19. november
Kl. 19.00-21.00

Finanslovsdebat med 
folketingskandidater

Mosaikken
Tinghusvej 16, Kjellerup

Mandag  
d. 7. januar
Kl. 18.30

Nytårskur Gjern Kultur- og  
Idrætscenter

Torsdag  
d. 7. marts
Kl. 19.00

Kommuneforeningens 
generalforsamling

Medborgerhuset Silkeborg

Torsdag  
d. 21. marts
Kl. 19.30

Kommuneforeningens 
bestyrelseskonstituering

Kresten Friis
Gjern

Det sker …
Arrangementerne er for alle medlemmer 
i hele Silkeborg Kommune.
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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
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Flemming Heiberg, flemming.heiberg@silkeborg.dk

Webmaster 
Freddy Pingel,  
venstreisilkeborgkommune@gmail.com

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #3  D. 25. november 2018

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2018
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Bo Frankø
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Visti Christensen
 Poul Berggreen
Silkeborg Søren Slott 
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Erling Lemming
 Marie Louise Sandorf   
 Jacobsen
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Henrik Lykke Kyed
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 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen
Folketingskandidat Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 2. oktober 2018

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.

Tlf. 7575 6966

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

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

Tlf. 8682 4444

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

#2 / 2018
BLADET
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