
#11 / 2021BLADET

DETTE ER VENSTRE I SILKEBORG KOMMUNE

www.silkeborg.venstre.dk

1210454 Medlemsblad nr. 11, 2021.indd   11210454 Medlemsblad nr. 11, 2021.indd   1 25.08.2021   15.1325.08.2021   15.13

207 mm207 mm
2
9
3
 
m
m

2
9
3
 
m
m

Cyan Magenta Yellow Black

_0HPNP_1210454-medlemsblad-nr-11_2021-20pages-207x293mm.pdf - 15:15:54 - August 25, 2021 - Page 1 of 20



I skrivende stund er der præcist 3 måneder 
til det kommende kommunal- og regions-
rådsvalg. Vi har i Venstre fået sammensat 
et stærkt og kompetent kandidatfelt til 
begge valg. Nu forestår arbejdet frem 
mod valgene. Og arbejde er der nok af. Så 
enhver hånd, der kan og vil hjælpe partiet 
med små praktiske opgaver, den enkelte 
kandidat eller med økonomiske bidrag vil 
være en kæmpe hjælp. Vi har behov for, at I 
alle tager del i den lokale debat i borgerfor-
eningen, skolebestyrelsen, nede i Brugsen, 
sociale medier, fodboldklubben mv. Tag del 
som en aktiv ambassadør for den udvikling 
hele kommunen har været igennem under 
Steens styre. Der er rigelig med folk, der 
ønsker at fortælle den dårlige historie. 
Silkeborgs udvikling/fremgang de seneste 
år har været fantastisk. Og har kommunen 
behov for, at vi gambler med kontinuite-
ten? – nej vel! Og det er en god historie, 
som vi alle har et ansvar for at fortælle 
vidt og bredt. Det er klart, at der følger 
opgaver med, når en kommune udvikler sig 
så hurtigt og massivt, som det har været 
tilfældet med Silkeborg. Men vi har styr 
over det. Der skal nok blive kapacitet til 
det stigende antal af børn, unge og ældre. 
I budgetaftalen for 2022 er der foretaget 
tiltag til styrkelse af alle velfærdsområder 
og i den nuværende byrådsperiode, har 
der år for år f.eks. været afsat 20 mill. 
kr. til børne- og ungeområdet. De 15 mill. 
kr. årligt alene til skoleområdet. Og på 
socialområdet, som i hele landet har været 
massivt under pres, har vi også fundet en 
løsning fremadrettet. Og med den fremgang 

og udvikling, som vi har set de seneste år, 
og ikke mindst i 2021, så kommer der helt 
naturligt flere indtægter til. Naturligvis 
ikke som nominelle skattestigninger, men 
som følge af flere borgere. Jeg ville være 
enormt ked af, hvis det modsatte var tilfæl-
det, nemlig en kommune i tilbagegang med 
faldende indtægter og derved nedlukninger 
og besparelser. 

Så kære venner. Få nu fortalt den ualmin-
delige gode historie om, hvordan Silkeborg 
Kommune har haft fremgang.

Som sagt, så har Silkeborg Kommune de 
seneste år haft massiv fremgang både på 
antal indbyggere og antal virksomheder. 
Vi sælger erhvervsjord som aldrig før, og 
internt på rådhuset er det lykkes for Steen 
og forvaltningen, at løfte Silkeborg Kom-

mune i DI’s erhvervsklimaundersøgelse fra 
den meget tunge ende af skalaen til en flot 
4. plads. Nu skal vi holde ved. 

Der er også ydet en hjælp til Silkeborgs 
trængte handelsliv. Hele gågadesystemet 
har fået et smukt ”facelift”, så det nu 
fremstår moderne og lækker. 

Og der er flere gode projekter på vej. En 
udbygning af hele Søholt med nyt svøm-
mecenter, og udvikling af grundene langs 
motorvejen ser ud til at tage fart. En for 
mig stor milepæl, er hele planlægningen 
af søfronten. Der foreligger et fantastisk 
projekt med forlægning af Søvej og udvik-
ling af hele søfronten med lækre sønære 
stier og rekreative områder til gavn for 
hele kommunens borgere. Og ikke at for-
glemme – den nærtforestående åbning af 
Nordskovvej, som efter min mening bliver 
et kæmpe aktiv for hele trafikken i midtby/
havneområdet.

Jeg ved også, at der er masser af store og 
små solstrålehistorier rundt omkring, så 
find dem nu frem sammen med din lokale 
kandidat, så vi får dem alle sammen fortalt.

Men det vigtigste er, at vi nu står sammen i 
valgkampen og får fortalt den gode historie, 
som jeg ved hele kandidatholdet agter at 
fortælle.

Sammen sikrer vi endnu en borgmesterpe-
riode til Steen – Det har Silkeborg Kommune 
fortjent.

Nu gælder det 
VENNER

Men det vigtigste er, 
at vi nu står sammen i 

valgkampen og får  
fortalt den gode  

historie.

Af Flemming Heiberg
Kommunalpolitiker og erhvervsdrivende 
folketingskandidat i Silkeborg, kreds Syd
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Redaktør stopper
Efter lang og tro tjeneste som redaktør af 
Venstrebladet i Venstre Kommuneforenin-
gen Silkeborg har Niels Lauritsen, valgt at 
stoppe som redaktør.

Niels har været med til at redigere bladet 
siden 2007 og overtog redktørfunktionen i 

2009, så det er en erfaren og dygtig redak-
tør, som nu stopper.
Der ligger rigtig mange ulønnede timer bag 
funktionen som redaktør.
Niels vil blive svær at erstatte.
Så nu må medieudvalg på jagt efter en 
redaktør.

Der skal fra medieudvalget, byrådsgruppen 
og venstre medlemmerne i Kommunefor-
eningen lyde en stor tak til Niels for hans 
store indsats i alle årene med redaktør 
funktionen.

Kresten Friis
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Steens Corner
Dette indlæg kommer til at dreje sig om 
tre ting, som for tiden optager mig me-
get. Nemlig dilemmaet om grødeskæring, 
kommunekassens tilstand og situationen i 
Afghanistan.   

Ulovlig grødeskæring 
Grødeskæring er et vedvarende dilemma 
i Silkeborg. Grøden er som bekendt en 
vandplante, der vokser i vores å-system. Jo 
højere grøde, jo højere vandstand. 
For ca. 1 1/2 år tilbage blev Silkeborg ramt 
af en 100-årshændelse. Vandet stod enormt 
højt i bl.a. Silkeborg By og Svostrup Kro. 
Trækstien, som vi havde investeret over 
20 mio. kr. i, stod under vand. Huse blev 
oversvømmet, og inde i Rådhusets kældre 
blev vand pumpet ud i Gudenå-systemet. 
Lige så hurtigt vandet blev pumpet ud, lige 
så hurtigt kom det ind igen. 
Den situation er vi mange, der kan huske, og 
det ønsker vi aldrig at se igen. Derfor er det 
vigtigt, at grøden bliver skåret ved behov.  

Men hvorfor beskærer vi ikke bare 
grøden? 
Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg har 
netop besluttet, at vi skal skære grøden i 
Gudenåen for anden gang. Men beslutnin-
gen er vurderet som klart ulovlig. 
Kan vi så gennemføre beslutningen? Det 
siger min forvaltning, at det kan vi IKKE. 
Derfor lander sagen på mit bord. 
Ifølge grødeskæringsregulativet er det 
lovligt at beskære grøden baseret på 
den aktuelle vandstand. Men ifølge EU’s 
Habitats-direktiv må vi ikke skære grøden 
mere end én gang årligt. Så vi er fanget 
mellem to forskellige lovgivninger og to 
forskellige vurderinger. 
Som Borgmester har jeg mulighed for at 
foretage en ekstra, såkaldt Borgmester-
skæring. Det har jeg gjort fire gange før. 
De første tre gange oplevede jeg ingen 
anfægtelser. Men forrige år kom der en 
klage, som medførte en løftet pegefinger 
fra Miljø- og Naturstyrelsen. Det er en 
’straf’ som jeg har det fint med. Men vi 
er fanget i et spil, der gør det ulovligt, 
uanset hvad vi gør.
Derfor ønsker jeg at få sagen afgjort ved 
en domstol – baseret på fakta og ikke blot 
tolkninger på direktiver. Min klare holdning 
er, at vi skal skære grøden, når der er 
behov for det. 

Nyt fra Borgmester Steen Vindum:

Sandheden om kommunekassen
Jeg hører negative udsagn om, ’at kom-
munekassen er tom’ eller er på vej til at 
blive det. Det undrer mig. For øjeblikket 
står der 600 mio. kr., som langt overstiger 
vores målsætning om at have minimum 250 
mio. kr. stående. 
Med 600 mio. kr. har vi en bomstærk økonomi 
i Silkeborg Kommune. Vi er i stand til at føre 
en lang række anlægsprojekter ud i livet i de 
kommende år, såsom nye veje og nye skoler. 
Kommunekassen er altså IKKE tom – og de 
negative historier bunder altså ikke i fakta.

Hvorfor går det så godt med økonomien? 
Én af forklaringerne er, at vi er gode på 
erhverv. De seneste år har vi tiltrukket 
flere private virksomheder til Silkeborg. 
Dermed er vores skatteindtægter steget 
med ca. 52 mio. kr.  
Samtidig er vi begunstiget af, at flere borgere 
flytter til Silkeborg. Dem byder vi varmt 
velkommen. For tilflytterne fører flere ind-
tægter med sig (100. mio. kr.) end udgifter.
De nye borgere er overvejende i den er-
hvervsaktive alder, de er veluddannede, 
har fornuftige indkomster og er selvforsør-
gende. De er med til at give os en gavnlig 
indbyggersammensætning. Faktisk en af 
de sundeste i hele Danmark!
Skatteindtægterne sikrer den velfærd, vi 
ønsker for Silkeborg i de kommende år. 

Er det ikke bare sådan, det er?
Den positive spiral, som Silkeborg Kommune 
er i, er ikke kommet af sig selv. Vi markeds-
fører os som et attraktivt sted at bo – især 
overfor folk i Aarhus. Vi fremhæver vores 
smukke natur og de mange kulturelle tilbud i 
’Outdoor Hovedstaden’. Vi tilbyder attraktive 
parcelhusgrunde og lejeboliger til en rimelig 
pris - både i midtbyen og i vores landsbyer. 
Motorvejen har desuden gjort Silkeborg til 
den kommune i Jylland, hvor man kan nå 
flest arbejdspladser på kortest tid. 
Ved at kigge mod vores nabokommuner, kan 
vi se, at vi ikke skal tage udviklingen for givet. 
Ikast, Struer og Lemvig oplever for tiden en 
nedgang i antal af erhvervsaktive borgere. 
I disse byer drøfter de, hvilken skole eller 
dagplejecenter, der skal lukke næste gang. 

Afghanistan – langt væk fra Silkeborg og 
alligevel ikke
Jeg bliver meget bekymret, når jeg ser, 

hvad der sker i Afghanistan. Billeder af 
desperate mennesker, der ønsker at komme 
ud af Afghanistan, mens Taliban hastigt 
overtager styringen. 
I mere end 20 år har Danmark kæmpet 
for, at kvinder og børn kan få et godt liv 
i Afghanistan. At kunne gå frit på gaden 
og gå i skole. Jeg er derfor meget urolig 
for demokratiet i Afghanistan – og jeg er 
skuffet over den måde, vi trækker os ud 
af Afghanistan på. 

Hvad betyder det for Silkeborg? 
Selvom Afghanistan befinder sig mange 
kilometer fra Silkeborg, kan jeg forestille 
mig samme scenarie gentage sig som for 
5-8 år siden. Pga. uro i Syrien kom mange 
syriske flygtninge til Danmark og til Silke-
borg. Da det stod på sit højeste, fik vi 700 
såkaldte kvoteflygtninge til Silkeborg om 
året. Der nåede vi vores maksimum ift. at 
kunne integrere de nydanske borgere på 
en god måde. 
Derfor strejfer tanken mig, hvorvidt situa-
tionen i Afghanistan kommer til at medføre 
flygtninge – og i så fald hvor mange i Sil-
keborg. Det kan vi som kommune sagtens 
kapere, selvom vi nok bliver udfordret. For 
vi skal gøre alt for at tage godt imod dem 
og integrere dem i det danske samfund. Det  
er en opgave, vi vil og kan klare i Silkeborg. 

Indsatsen har været det hele værd 
Den 5. september er flagdag i Danmark, 
hvor udsendte danskere bliver hyldet. I 
Silkeborg Kommune bor der ca. 1.000 tid-
ligere udsendte, som – sammen med deres 
familier – bliver inviteret til en markering 
af deres indsats. Vi starter dagen med 
kransenedlæggelse på Alderslyst Kirkegård 
og fortsætter med et traktement og taler 
på Silkeborg Rådhus. 
Mange af vores veteraner er kommet godt 
videre, men flere står desværre tilbage 
med psykiske ar på sjælen. For dem kan 
situationen virke meningsløs. Har indsatsen 
været det hele værd - med tabte men-
neskeliv og brudte familiebånd til følge? 
Jeg er af den overbevisning, at vores 
udsendte har gjort en enorm forskel i 
Afghanistan. De har sikret, at flere gene-
rationer har oplevet et bedre liv med 20 
års demokrati, frihed og kvinderettigheder. 
De har ikke kæmpet forgæves – og det 
skal de vide.
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Region Midtjylland har sammen med en 
bred gruppe af interessenter fra Silkeborg 
lige fra lokalpolitiker, interesseorganisa-
tioner og fagligt personale udarbejdet et 
forslag til en udviklingsplan for Regions-
hospitalet Silkeborg. Lad mig slå fast, at 
jeg ser mange positive elementer i planen, 
der vil være med til at udvikle og ikke 
mindst sikre, at Regionshospitalet Silkeborg 

UDVIKLINGSPLAN for 
Regionshospitalet 
Silkeborg

også i fremtiden vil være en vigtig del at 
de sundhedstilbud, som regionen yder til 
regionens borgere. 

Planen ligger op til, at Center for planlagt 
Kirurgi skal styrkes så kompetencerne 
med at praktisere sammedagsoperationer 
dvs., hvor man modtager patienten, ope-
rere og sender hjem samme dag, gøres 

endnu bedre. De effektive forløb gavner 
patienten. Hertil kommer, at der skal være 
forskning tilknyttet for at sikre høj faglighed 
og udvikling. Det andet område, som er en 
vigtig del af Regionshospitalet Silkeborg, 
er Diagnostisk center. Kompetencerne her 
er med til at sikre en hurtig udredning, 
når ens praktiserende læge har mistanke 
om en lidelse, det kan f.eks. være hjerte- 
karsygdomme eller mave- tarmsygdomme 
herunder kræft. Til Diagnostisk center er 
der også knyttet forskning, der skal være 
med til at frembringe forskningsresultater, 
der kan udvikle sundhedsvæsenet og vig-
tigst af alt skabe gode og effektive forløb 
for patienterne.

Det sidste område, som jeg ved har stor 
betydning for borgerne i Silkeborg, er 
akut-klinikken. Det er også et område, som 
har Venstre i regionsrådets bevågenhed. 
Vi skal sikre, at borgerere med ukompli-
cerede akutte skader kan behandles på 
sygehuset. Venstre har stillet spørgsmål til 
dette område, så vi sikrer, at visitationen 
af patienter ikke afhænger af, hvilken læge 
faglig kompetence der er på vagt. Vi ønsker 
også belyst, hvordan der til akutklinikken 
kan kobles en læge, så flere patienter uden 
helt alvorlige skader kan færdigbehandles 
på hospitalet – uden at skulle en tur omkring 
Viborg særligt i dagtiden.

Da øgede aktiviteter på Regionshospita-
let Silkeborg uvilkårligt vil kræve øgede 
fysiske rammer, har Venstre også til bud-
getlægningen stillet forslag om, at det 
der i folkemunde hedder ”Gavlbyggeriet” 
færdiggøres. 

Så lad mig slå fast, at Venstre både i den 
nuværende og den kommende periode 
i regionsrådet vil arbejde for, at Regi-
onshospitalet Silkeborg også i fremtiden 
har en vigtig rolle i Region Midtjyllands 
sundhedstilbud.

Af Anders G. Christensen
Formandskandidat for Venstre 

i Region Midtjylland 

1210454 Medlemsblad nr. 11, 2021.indd   41210454 Medlemsblad nr. 11, 2021.indd   4 25.08.2021   15.1325.08.2021   15.13

207 mm207 mm
2
9
3
 
m
m

2
9
3
 
m
m

Cyan Magenta Yellow Black

_0HPNP_1210454-medlemsblad-nr-11_2021-20pages-207x293mm.pdf - 15:15:55 - August 25, 2021 - Page 4 of 20



VENSTREBLADET  |  11  |  2021 5

SAMMENHOLD 
er vejen til valgsejr!
Slutningen af 2020 og starten af 2021 har 
været en barsk og udfordrende periode for 
Venstre. Der kom desværre fokus på per-
soner frem for politik. Og den slags koster 
dyrt i meningsmålingerne. Jeg påstår ikke, 
at Venstres alvorlige krise er helt ovre, 
men det er den klare oplevelse i folke-
tingsgruppen, at det er lykkedes os at få 
fokus tilbage på Venstres politik. Desuden 
opleves igen et rigtig godt sammenhold 
i folketingsgruppen. Det blev bekræftet 
på det vellykkede sommergruppemøde i 
Kolding forleden, hvor vi gjorde status og 
lagde sporene for arbejdet i det kommende 
folketingsår. Nu skal der ydes et langt 
sejt træk for at få Venstre tilbage i fulde 
omdrejning i de kommende måneder – på 
landsplan, regionalt og lokalt. Slut med 
skadeligt personfnidder. I stedet skal vi lave 
konkrete resultater til gavn for borgerne 
med afsæt i vores liberale værdier og mål. 
Danmark har brug for et stærkt Venstre 
med opbakning bag formanden – ikke 
mindst som modspil til en magtfuld-
kommen og enerådig S-regering og 
dens røde flertal. 

Silkeborg og den brede 
trafikaftale 
Den 28. juni indgik samtlige 
partier i folketinget en bred 
aftale om store trafikale 
investeringer frem mod 

2035. Venstre var godt forberedt til for-
handlingerne efter forudgående god dialog 
med baglandet, herunder også i Silkeborg 
Kommune. Og set med lokale øjne fik vi en 
række vigtige projekter med i aftalen. Det 
gælder den vigtige opgradering af Rute 26 
mellem Søbyvad og Mundelstrup, hvortil 
der er afsat 1,4 mia. kr. Desværre indledes 
anlægsarbejdet ikke før i 2031, så det er 
et klar V-mål ved det næste folketingsvalg, 
at få dette fremrykket. Og vi har fundet 
pengene i form af de 10 mia. kr., som de 
røde partier har reserveret til en fuldkom-
men overflødig ny jernbane i Østjylland. 
Men det kræver et blåt flertal på tinge. 
Det er også en stor og vigtig sejr, at det 
efter mange års kamp lykkedes at få aftalt 
anlæggelse af en ny jysk parallelmotorvej 
(Hærvejsmotorvejen) mellem Haderslev i 
Syd og Sønderup i nord via Billund og Pårup. 
Venstres udspil var at afsætte 12 mia. kr. til 
anlæggelse af hele strækningen Haderslev-

Viborg. Vi lykkedes med at få afsat 
knapt det halve beløb til de to 

delstrækninger Løvel-Klode 
Mølle samt Give-Billund. 
I lyset af de røde flertal 
er dette et gennembrud 
og en rigtig god start. 
Også her går vi til valg 
på at fremrykke den re-
sterende del strækningen 

mellem Klode Mølle og 

Haderslev. Blandt de øvrige vigtige lo-
kale resultater vil fremhæve løsning af 
støjproblemet ved Buskelund i 2022 samt 
en bevilling på 267 mio. kr. til en jernba-
neviadukt ved overkørslen i Silkeborg – en 
alvorlig trafikal flaskehals. Endvidere vil 
jeg nævne, at det lykkedes SF at få afsat 
2,2 mia. kr. til en ny jernbane mellem 
Silkeborg og Aarhus. Et projekt, der absolut 
ikke er uden problemer – spørg blot i Sejs-
Svejbæk og Linå Vesterskov. Venstre havde 
klart fortrukket en langt billigere, men god 
højklasset BRT-busløsning ad motorvejen 
direkte mellem Silkeborg og Aarhus. Vi går 
naturligvis konstruktivt ind i planlægningen 
af den nye bane i tæt dialog med berørte 
borgere. Endelig vil jeg nævne en gigantisk 
cykelpulje på knapt 3 mia. kr., som også 
vil kunne mærkes lokalt. Alt i alt en god og 
balanceret trafikaftale, hvor Venstre har 
afsat vigtige fodaftryk. Men vi skal videre. 

Æresoprejsning til Silkeborg Sygehus 
og Fredberg
Som mange andre midtjyder er jeg stærkt 
utilfreds med den behandling, som ledelsen 
i Region Midtjylland med regionsformand 
Anders Künau i spidsen har givet Silkeborg 
Sygehus og overlæge og Ulrich Fredberg i 
sagen vedr. ny metode til diagnosticering 
af lungekræft. I stedet for at bakke op om 
den effektive nye metode, der blev udvik-
let i Silkeborg, så brugte regionsledelsen 

Af Kristian Pihl 
Lorentzen, Ans

Midtjysk folketings-
medlem for Venstre

BORGEN 
INDEFRA
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kræfterne på at kanøfle Fredberg – og 
dermed også rigtig mange andre dygtige 
medarbejdere på vores lokale sygehus, der 
syv år i træk blev kåret som Danmarks bed-
ste mindre hospital. I stedet for at lægge 
hindringer i vejen for en ny metoder, der 
beviseligt redder liv, så burde regionens 
hospitalsledelse sammen med Sundheds-
styrelsen have sørget for, at patienter i 
resten af Danmark hurtigst muligt også fik 
gavn af metoden med lavdosis CT-scanning 
af lungerne. Men nej, i stedet blev Fred-
berg fyret på gråt papir og udhængt som 
skurk i pressen. Kan man udelukke, at der 
ligge skjulte politiske motiver bag en sådan 
behandling af Fredberg, der jo også er et 
dygtigt og aktivt regionsrådsmedlem for 
Venstre? Næppe…. I hvert fald glæder jeg 
mig meget over, at jeg det seneste års tid 
har haft et meget tæt samarbejde med 
Ulrich Fredberg om at få stillet mere end 
25 konkrete og dybdeborende spørgsmål 
om denne sag til sundhedsministeren. Og 
det har virket. Stille og roligt har vi fået 
sagens rette sammenhæng frem i lyset og 
vendt billedet, så stort set alle nu aner-
kender det geniale i Fredbergs metode. 
Mit mål er klart: Fuld æresoprejsning til 
både Fredberg og Silkeborg Sygehus. Intet 
mindre. Desuden bør sagen få alvorlige 
konsekvenser for dem, der modarbejdede 

den effektive nye metode i stedet for at 
bakke op om den. 

Kampen om vandstanden fortsætter
I kølvandet på de voldsomme oversvøm-
melser langs Gudenåen i efteråret 2019 og 
i starten af 2020 har jeg kæmpet videre 
for at få regnvandet mere effektivt ud 
til havet. Det er et faktum, at den gen-
nemsnitlige vandstand mellem Silkeborg 
Langsø og Kongensbro er mere end en halv 
meter højere, end den var for 12-15 år 
siden. Det er der to årsager til: 1) Vandre-
muslingens udbredelse med deraf følgende 
klart åvand og eksploderende grødevækst, 
og 2) Aflejringer og propper visse steder i 
åløbet, bl.a. mellem Kongensbro og Tange 
Sø. Når vandstanden konstant er alt for høj, 
så medfører det, at store dele af ådalen 
er som en gennemvædet svamp, der intet 
kan suge, når regnen for alvor falder. Og så 
går det helt galt med store tab og ødelæg-
gelser til følge, som ikke mindst den hårdt 
prøvede kromand i Svostrup kan tale med 
om. Jeg kipper med flaget for borgmester 
Vindum, der i flere omgange har iværksat 
ekstra grødeskæring, trods hylekoret fra 
Danmarks Naturfredningsforening. Jeg 
agter at kæmpe ufortøvet videre for, at 
vandløbslovgivningen moderniseres, så den 
tager højde for de konkrete udfordringer 

med klimaforandringer, monsterregn, van-
dremuslinger og aflejringer på bunden. Der 
SKAL etableres bedre afvandingskapacitet 
i Gudenåen og i andre vandløb landet over. 
Bortset fra de områder, hvor der efter 
politisk beslutning etableres vådområder 
eller vandparkering med fuld kompensation 
til lodsejerne. Tak til de gode kræfter i 
Venstres byrådsgruppe, der også kæmper 
denne vigtige sag. 

God kamp!
Afslutningsvis vil jeg konstatere, at vi nu går 
ind i en hektisk kommunal valgkamp, hvor 
vi skal sørge for at få genvalgt vores dygtige 
borgmester, Steen Vindum. Jeg glæder 
mig til at yde mit bidrag til valgkampen 
og kæmpe side og side med de dygtige og 
engagerede V-kandidater, der er på listen 
her i kommunen. Desuden skal vi sørge for 
stærk lokal repræsentation i regionsrådet, 
så Silkeborg Sygehus også fremadrettet 
får en klar og tydelig stemme i regionen. 
Jeg er overbevist om, at vi ved et stærkt 
sammenhold og en engageret indsats i 
valgkampen vil få et godt valgresultat i 
Silkeborg Kommune og i resten af Danmark. 
Hvor der er vilje, er der vej!

Med liberal hilsen
Kristian Pihl Lorentzen

Ved Generalforsamlingen i Gjern den 27. 
maj 2021 valgte Venstres medlemmer i 
Silkeborg mig til deres nye Formand for 
Venstres Kommuneforening.

Det bliver en stor opgave at løfte arven 
efter den afgåede formand, Kresten Friis, 
som gennem mange år med stor dygtighed 
og diplomatisk snilde har styret vores Kom-
muneforening. Der skal derfor lyde et stort 
og rungende – tak – til Kresten for dette 
kæmpe arbejde gennem mange år. Som din 
næstformand gennem nogle år har vi haft et 
fantastisk godt og konstruktivt samarbejde 
– tak for det. Det er dog glædeligt, at vi 
stadig må trække på Krestens erfaring samt 
at han gerne vil være med til at trække 
læsset i bladudvalget. 

Det er derfor med stor ydmyghed jeg går 
ind til denne opgave som Formand.

Som ny formand vil jeg være lydhør overfor 
alle de ideer jeg modtager fra vælgerfor-

eningerne samt fra jer medlemmer, så vi 
kan videreføre og forbedre de gode liberale 
værdier som Venstre står for.

Jeg vil også være med til at udbrede ud-
bygningen af Silkeborg til at strække sig 
til hele kommunen, så vi også får de små 
landsbysamfund med.

Det skal derfor være mit håb, at vi alle nu 
kan stå sammen og skabe en god og dyna-
misk valgkamp for vores gode kandidater 
til KV21 og RV21.

Det er lige i skrivende stund lykkedes, at 
overtale vores afgående Byrådsmedlem 
Jarl Gorridsen til at give en hånd med til 
Venstres valgkamp til KV21. Det kommer til 
at dreje sig om planlægning og gennemfø-
relse af fælles kandidatmøder, identificere 
politiske emner, som kræver respons og 
indsats samt kampagneudvikling og spar-
ring. Sætte synlighed på vores Borgmester 
Steen Vindum med gode nyheder om vores 

kommune. Sørge for et højt informationsni-
veau samt opbygge en stærk ”team-ånd”.
Stor tak til Jarl for denne bistand.

Alt dette og alles indsats skal derfor i 
November måned 2021 munde ud i, at 
vælgerne i Silkeborg Kommune giver os 
mandatet til at fortsætte Silkeborgs ud-
vikling med Steen Vindum som Borgmester.

Ny formand for Venstres 
Kommuneforening
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I disse dage slå LOF Midtjylland dørene op 
til et bredt udbud af kurser, arrangementer, 
foredrag og ture. Men også til helt nye 
koncepter og nye kursustyper, der skal 
være med til at understrege, at LOF Midt-
jylland satser på udvikling og tiltag, der 
kan motivere nye målgrupper til at blive 
en del af det fællesskab, som er unikt for 
folkeoplysningen.

On-line kunst og kultur
”At hele perioden med Corona har haft 
indflydelse på, hvordan vi i fremtiden tæn-
ker kursusformer, er der ingen tvivl om”, 
siger skoleleder Lone Husted Kristensen. 
”On-line kurser og on-line foredrag blev 
videre udviklet under Covid-19 perioden, 
og den kursustype er kommet for at blive”.
Som eksempel arrangerer LOF Midtjylland 
on-line kunst og kulturarvs ture i samar-
bejde med LOF afdelinger andre steder i 
landet. Det betyder, at man for blot 350 
kr. kan komme til seks forskellige foredrag 
eller rundvisninger på f.eks. kunstmuseer, 
herregårde og specielle kulturarvssteder, 
alt sammen via Zoom. Og så er der endda 
mulighed for at invitere en ekstra person 
med uden det koster ekstra. ”Denne type 
foredrag var vi allerede godt i gang med 
inden Covid-19, men nu har den for alvor 
bidt sig fast”, Siger Lone Husted.
At de nære ting også har fået ekstra fokus 
for os alle har betydet, at strik, hækling og 
at sy sit tøj om har fået en renæssance. 
Derfor har kurser indenfor det kreative også 
fået øget bevågenhed, og uanset om man 
er nybegynder eller har stor erfaring, så 
er der et kursus.

Udvikling er et must, og vi skal ramme 
bredt
I dag står tilbuddene til os alle, skulder 
ved skulder. Der er mange om buddet, 
og mange der vil sælge os oplevelser og 
kurser. Derfor er det vigtigt, at LOF som 
folkeoplysningsforbund finder sit ståsted 
og sin berettigelse i kundernes bevidst-
hed. I den forbindelse er det vigtigt, at vi 
går foran med at udvikle nye koncepter, 
der rammer grupper, som ikke traditionelt 
benytter sig af folkeoplysningens tilbud, 

og i den forbindelse, gerne yngre men-
nesker. 
Med det nye koncept ”Fødsel og Familie” 
er der stillet skarpt på at udvikle kurser, 
der er målrettet, gravide og forældre på 
barsel. I et samarbejde med jordemødre 
og dygtige instruktører er det lykkes at få 
konceptet- og dermed en række helt nye 
kurser sat i søen dette efterår. Vi ved, det 
tager tid at udvikle nyt, men synes, vi er 
kommet godt fra start, siger Lone Husted 
Kristensen om konceptet.

Traditioner er også godt
Samtidig med udvikling følger også re-
spekten for det, der traditionelt hører til 
folkeoplysningen. Derfor er sprogkurser, 
kreative fag som maling, tegning, sang 
og musik stadig fag, som holdes i hævd. 
Bevægelsesfag har også en lang tradition 
bag sig, og her er der sket en løbende 
udvikling igennem mange år. Yoga, pilates 

og svømning har udviklet sig til at udgøre 
en stor del af aftenskolen, og det er et 
område, hvor kursisterne er meget trofaste 
og loyale. ”Det forpligter og er med til at 
holde os på tæerne”, siger skolelederen.

Ordblind eller genopfriskning
Ved siden af aftenskolen har LOF en række 
tiltag for ordblinde og mennesker, der har 
brug for at få genopfrisket eller blive bedre 
til dansk, matematik, IT eller engelsk (For-
beredende Voksen Undervisning).
”Undervisningen foregår både hos LOF, men 
også ude i virksomheder. Her er der gode 
muligheder for virksomhedsledere til at op-
gradere medarbejdernes kompetencer med 
kurser i dansk, matematik, IT og engelsk. 
Samtidig er der attraktive tilskudsmulighe-
der, så det er ikke den økonomiske side, 
der skal afholde virksomhedslederne fra at 
tage kontakt til os”, afslutter Lone Husted 
Kristensen. 

LOF MIDTJYLLAND
- en aftenskole i udvikling

MIDTJYLLAND
VIBORG · FAVRSKOV · SILKEBORG

KURSER  |  FOREDRAG  |  DEBAT  |  OPLEVELSER

 WWW.LOF-MIDTJYLLAND.DK    TLF. 8726 2326

MIDTJYLLAND
VIBORG · FAVRSKOV · SILKEBORG

MIDTJYLLAND

LOF MIDTJYLLAND
VIBORG · FAVRSKOV · SILKEBORG · RANDERS
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Vi har leveret stærke resultater de sene-
ste 4 år i Silkeborg Kommune. Resultater 
som viser, at Venstre er bedst til Velfærd. 
Venstre er bedst til Erhverv. Venstre er 
bedst til Helheder. 

Velfærd: Vi har tilført flere penge til børne, 
unge- og ældreområdet, som er gået til 
at ansætte flere lærere, pædagoger og 
uddannede varme hænder til at tage sig 
af vores ældre. 
 
Erhverv: Erhvervsklimaundersøgelsen 
udarbejdet af Dansk Industri viser, at Sil-
keborg er gået fra en 87. plads til en flot 
4. plads. Silkeborg er nu én af Danmarks 
mest erhvervsvenlige kommuner! Derfor 
vælger flere og flere virksomheder os til, 
hvilket har ført til 4.000 nye, private ar-

Investering i Beskæftigelse,  
er Investering i Mennesker.

Når to mennesker møder hinanden første 
gang, er de ofte tilbøjelige til at spørge: 
”Hvad laver du så?” Arbejde giver os identi-
tet og, sammen med familien og vennerne, 
også mening og værdi i livet. Det betyder 
noget at have et arbejde, men det betyder 
endnu mere, hvis man ikke har et!
Vi har som mennesker brug for at være en 
del af det arbejdende fællesskab.
Derfor har jeg som formand for Arbejdsmar-
kedsudvalget arbejdet for at så mange som 
muligt kan komme i arbejde. De dygtigste 
vender vi i døren. De får hurtigt et arbejde 
ved egen eller Jobcentrets hjælp. Når de 
hurtigste kommer hurtigt i job, får vi råd til 
at hjælpe dem, der skal bruge lidt længere 
tid til at finde et arbejde.

Steen Vindum

Præsentation af Venstres hold til KV-21

Morten Høgh

M
or

te
n 

H
øg

h 
- 

Nø
rr

ek
ro

ge
n 

20
b,

 8
60

0 
Si

lk
eb

or
g 

- 
Te

l. 
+4

5 
23

23
86

28

MORTEN HØGH

NR. 2 LISTE V

Nogle af dem, der er længst fra arbejds-
markedet, er fleksjobberne. De kan starte 
med at arbejde helt ned til to timer om 
ugen og arbejde sig op derfra. Tidligere 
var førtidspension det eneste alternativ for 
dem, der i dag kommer i job med fleksjob. 
Dette er en god ting, da det at være en del 
af arbejdsfællesskabet og bidrage med det, 
man kan, betyder meget for alle.
Vi skal derfor investere yderligere i at folk 
kommer i arbejde, og jeg har et mål om 
Silkeborg Kommune skal have Danmarks 
laveste ledighed!
Jeg håber, at i medlemmer, får spredt 
de gode budskaber fra de mange dygtige 
kandidater. Til dem af jer der vil sætte 
jeres kryds ved mig den 16 november, vil 
jeg på forhånd sige mange tak.

Læs mere på www.stemmortenh.dk 

bejdspladser i Silkeborg – og vi slår rekorder 
i at sælge erhvervsjord. 

Helheder: Venstre kæmper for borgere i 
hele kommunen. Alle skal føle sig velkomne 
– uanset om de bor inde i Silkeborg midtby 
eller på landet. Et af vores tiltag, Årets 
Lokalområde, hædrer og støtter projekter 
igangsat af borgere i deres lokalområde. 
Initiativet er en stor succes og fører til 
byggeri af nye haller og kulturelle tilbud 
til glæde for borgere i alle aldre. For når vi 
støtter de enkelte lokalområder, så styrker 
vi hele kommunen.

Derfor glæder jeg mig meget til det kom-
mende valg – og til at fortsætte den positive 
udvikling i hele Silkeborg.
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Ung og erfaren 

Jeg genopstiller med håbet om, at jeg også 
i de kommende fire år skal repræsentere 
jer og kommunens øvrige borgere. Vi er 
privilegerede i Venstre fordi, at vi til dette 
valg kan stille med en liste med stærke 
kandidater. Derfor er jeg optimistisk om-
kring vores chancer for et godt valg, så vi 
kan bevare borgmesterposten. 
 
I denne byrådsperiode har jeg særligt været 
optaget af arbejdet i de tre udvalg, hvor 
jeg er medlem, men har også løbende 
været involveret i andre sager. Vi oplever 
en enorm udvikling i vores kommune i disse 
år, hvilket gør det meget interessant at 
være byrådsmedlem. Vi har en udviklings-
dagsorden, hvilket er langt bedre end det 
modsatte!
 
Jeg vil kæmpe for, at vi fortsat har et 
stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv. Vi skal 
sikre pladsen til vores mange nye børn i 

48 år, gift med Carsten, vi har to voksne 
børn, 250 malkekøer og bor mellem Kjel-
lerup og Ans.

Efter 4 år i Børn og unge samt klima og 
miljøudvalgene har jeg mod på endnu en 
periode.
I børn og unge er jeg stolt af vores liberale 
aftryk: Mere frihed til skolerne og pengene 
ud til børnene i stedet for Rådhuset. 
Venstre har bl.a. fået konverteret 2,4 mil kr 
om fra fjollede møbler til en massiv indsats 
på læse området, fordoblet beløbet til pas-
ning af egne børn i hjemmet, Vi insisterer 
på det gode børneliv i naturen ved f.eks. 
at købe 2 busser i stedet for pavilloner 
og at indtænke udearealer i byggeplaner. 
I klima og miljøudvalget har valgnattens 
aftale om CO2 udledning fyldt meget.
Vi forsøger fra V's side at få fornuft og 
økonomi ind i alle beslutninger.

Mads Frandsen

Susanne Jacobsen

vores institutioner. Vi skal være parate 
til at samarbejde med private aktører på 
velfærdsområderne. Og vi skal naturligvis 
sikre attraktive lokalområder, uanset hvor 
man bosætter sig. 
 
Skulle jeg blive genvalgt, vil min tilgang 
til byrådsarbejdet være den samme, som 
den er nu. Nemlig ordentlighed samt at 
søge det brede samarbejde med de øvrige 
byrådsmedlemmer. 
 
Fakta om Mads Frandsen
26 år
Kærester med Rebecca og forældre til Emil 
Valgt til byrådet i 2013 og 2017
Formand for Outdoorudvalget(tidl. Unge-
strategiudvalget), næstformand i Social-
udvalget og medlem af Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget
Arbejder til dagligt hos Silkeborg-Voel 
KFUM A/S
Facebook: Mads Frandsen - Silkeborg Byråd
www.madsfrandsen.dk

Jeg har lagt meget i arbejdet omkring ved-
ligehold af Gudenåen og et nyt regulativ. 
Det er en hård kamp mod vand, bureaukrati 
og regler. 
Hvis man er stålfast i sin overbevisning, 
skal man udfordre fjollede arbejdsgange 
og ”vurderinger”. 
Natur og miljø er med rette højt prioriteret. 
Vi KAN finde løsninger så både natur, dyr 
og mennesker kan være her. F.eks. med et 
nyt moderne rensningsanlæg.
Jeg prioriterer økonomisk ansvarlighed 
højt ligesom vi skal være på vagt overfor 
unødvendigt bureaukrati. Vores lokalom-
råder og landsbyers ”ve og vel” har stor 
betydning for mig.
Frivilligheden skal styrkes og blomstre. 
Kort og godt! 
Jeg håber at vi i fællesskab kan få endnu 
4 år med Steen Vindum.
Jeg er klar.
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Silkeborg byråd – har stadigvæk brug for en 
murer.

Jeg er 36 år gift, har 2 børn og arbejder som 
murersvend.

Medlem af Plan- og Vejudvalget, Sundhed 
-og Ældreudvalget samt Nærdemokrati-
udvalget. Medlem af bestyrelsen i Them-
Bryrup Venstre i en årrække og tidligere 
medlem af VU Silkeborg.

Formand for Gjessø Ungdomsforening, sup-
pleant til lokalrådet i Gjessø.

Nogle af mine mærkesager i den nuværende 
og kommende byrådsperiode.

”En god kommune i balance” Vi har sørget 
for almene boliger og kommunale bygge-
grunde mange steder for at understøtte 
skoler, indkøbsmuligheder m.m. Jeg vil 
gøre meget for ar fortsætte det arbejde. 

Kristoffer Møller Jensen

Kasper Thomassen
”Det skal være godt at leve og bo i hele 
Silkeborg kommune” - bevare skoler, 
plejehjem mv. også i de mindre byer, og 
at vi satser mere på by-forskønnelse og 
torvemiljøer, som f. eks. Gjern, Kragelund 
og Gjessø.

”Sundhed i alle aldre” – der skal være 
fokus på trivslen hos unge og ældre. Det 
kræver, at vi som kommune stiller de rigtige 
faciliter til rådighed og bakker op om lokale 
foreninger og initiativer, så der bliver rum 
til sociale aktiviteter.

”En erhvervsvenlig kommune” – Silkeborg 
kommune har været i en positiv udvikling 
de sidste 2 perioder med Venstre styre. Virk-
somhederne strømmer til og vi skal fortsat 
gøre det attraktivt at drive virksomhed.

“Grøn omstilling” -skal udbredes mere f. 
eks. med flere lade standere til elbiler, 
også i de mindre bysamfund.
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Kandidat til både kommunal- og regions-
rådsvalg

Jeg stiller op til kommunal- og regionsråds-
valgene i år, fordi jeg vil tage ansvar for 
udviklingen af vores by og region. Det går 
rigtig godt i disse år, men jeg er optaget 
af at skabe en naturlig balance i Silkeborg 
Kommune og regionen som helhed, så flere 
borgere kan mærke i hverdagen, at Venstre 
er partiet for dem.

Det indebærer at arbejde for en udbygning 
af Silkeborg Sygehus, så det høje faglige 
niveau fastholdes til gavn for borgerne 
i og uden for Silkeborg Kommune. Men 
det handler også om, at det skal være 
mere attraktivt for virksomhederne og 
børnefamilierne at bosætte sig her. Det 
kræver et styrket fokus på blandt andet 
vores daginstitutioner, skoler og den lokale 

Politiassistent i Århus
Medlem af byrådet siden 2010
Bosiddende i Gjern og gift med Per, der er 
selvstændig jurist

En vigtig mærkesag for mig har altid været 
vores børns trivsel, skolegang og pasning. 
Jeg vil fortsat kæmpe for de lokale skoler 
og pasningstilbud, og jeg så meget gerne, 
at vi fremover sætter mere fokus på at 
få børnene meget mere ud i naturen i 
deres pasningstilbud. Mange børn passes 
rigtigt mange timer hver dag, og som en 
”Outdoorkommune” bør naturen og den 
friske luft også afspejles i børnenes dagligdag. 
Jeg vil fortsat arbejde for flere skov- og na-
turbørnehaver, når vi skal bygge nyt, så vores 
børn kan få det bedste og sundeste børneliv.

Vi skal fortsætte den gode udvikling, mu-
lighed for bosætning og understøttelse 

Thomas Tonsberg Schlie

Helga Sandorf Jacobsen

infrastruktur. F.eks. på noget så banalt som 
en sikker cykelsti ind til Silkeborg, så vi kan 
få flere pendlere til at hoppe på cyklen og 
lade bilen stå i garagen.

Jeg er 42 år og bor til daglig i Sejs-Svejbæk 
med min hustru og vores søn. Jeg har de 
seneste fem år drevet mit eget succes-
fulde mediebureau Lokal Digital, der er 
specialiseret i sociale medier og onlinemar-
kedsføring. Og tidligere var jeg en kendt 
stemme på Radio Silkeborg, hvor jeg var 
vært og programchef i en lang årrække. 
I min fritid er jeg fast inventar på JYSK 
Park, når Silkeborg IF spiller hjemme, og 
derudover bruger jeg meget tid i det lokale 
forenings- og idrætsliv. Bl.a. som træner 
for Sejs-Svejbæk IF’s U9-fodbolddrenge og 
SoMe-frivillig, og som bestyrelsesmedlem i 
både Idrætsrådet og Friluftsrådet i Silke-
borg Kommune.

af livet i alle dele af kommunen og i alle 
lokalområder, som vi har gjort det de 
seneste år som en helt bevidst strategi, 
anført af Venstre.

Grundlaget for en sund økonomi i vores 
kommune er også et erhvervsliv i trivsel. 
Det skaber arbejdspladser og udvikling til 
gavn for os alle. Derfor skal vi fortsætte 
med at udvikle mulighederne for erhvervs-
livet i vores kommune og understøtte de 
virksomheder, der ønsker at etablere sig 
hos os.

Vi skal passe rigtig godt på den skønne na-
tur og dyrelivet omkring os i vores smukke 
kommune – værne om det og beskytte det. 
Men det skal ske på en fornuftig måde, 
der giver dyr og natur de bedste forhold, 
og samtidigt gør naturen let tilgængelig 
for os alle.
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Regionsrådskandidat 2021
Poul Berggreen
Sølystvej 8, 8600 Silkeborg
Formand for Kommuneforeningen

Jeg går ind for:
At vi skal skabe verdens bedste og mest 
brugervenlige sundhedssystem. Der skal 
være mulighed for en central udredning, 
hvor de fleste og mest almindelige operatio-
ner, fødsler, akutte skader bliver behandlet 
lokalt. De specielle og komplicerede hjerte- 
hjerne- og svære kræftoperationer skal 
så overlades til specialisterne på Skejby 
universitetshospital.
 Der skal gennemføres en væsentlig udbyg-
ning af Regionshospitalet Silkeborg, som ud 
over udbygningen også skal have foretaget 
kraftige vedligeholdelsesprojekter på den 
eksisterende bygningsmasse. Der skal tilba-
geføres fjernede afdelinger, så vi igen får 
egen fødeafdeling, akut skadestue og ikke 
bare en ”plaster” skadestue. Vi skal sikre 
bevarelsen af lokale ambulancer, lægebiler 
og helikoptere, så vi kan skabe tryghed og 
god behandling for alle. Efter min mening 
skal Silkeborg Regionshospital også have 

4 klare visioner for hele Silkeborg 
Kommune. 

1: Silkeborg skal være den bedste kom-
mune at leve og bo i – Vi skal udvikle hele 
Silkeborg, med plads til forskellighed, fri-
hed og muligheder for det gode liv for alle 
aldre. Vi skal tilbyde den bedste pasning, de 
bedste skoler, gode muligheder for idræt, 
det højeste niveau af sundhed og pleje, et 
sundt og bredt kultur-, musik- og fritidsliv.  
Der skal være plads til at forskellige bydele, 
kvarterer og omegnsbyer kan beholde deres 
særkende og kvaliteter. Vi skal tilbyde langt 
flere muligheder for forskellige boligformer, 
og turde stille store krav til arkitektur, 
udviklere og investorer. 

2: Silkeborg skal være den mest at-
traktive kommune at drive virksomhed 
i – vi skal tiltrække attraktive og sunde 
virksomheder, virksomheder der passer 
til Silkeborg Kommune - de mest innova-
tive og de grønne - de virksomheder der 
tiltrækkes af det råstof der bor her nu, og 

Poul Berggreen

Ole R. Würtz

lov til at skabe et forskningscenter, som er 
lægestyret, og som kan tiltrække dygtige 
speciallæger. 
Jeg vil i Regionen arbejde hårdt for at 
få ændret den administrative ledelse i 
Viborg, så vi som andre Regioner, også får 
en lægefaglig ledelse. Jeg vil også arbejde 
på, at det igen bliver de politisk valgte som 
har styringen, og ikke som nu, hvor man 
føler det er den administrative ledelse der 
sætter dagsordenen. 
 
Med den befolkningstilvækst vi står over for 
i Silkeborg, vil det være mit håb og mål, at 
vi om få år kan benævne Regionshospitalet 
Silkeborg, som et ” mellemstort” hospital, 
og ikke et ”mindre”.
Regionen skal også udbygge de regionale 
busruter, så alle studerende, pendlere og 
ældre borgere i små landsbyer og yderom-
råder får mulighed for at kunne være med. 
Via mit arbejde ved Østjyllands Politi kan 
jeg også fra hverdagen se, at vi er nødt til 
at lave forbedringer på psykiatriområdet, 
idet mange psykiske syge efter min mening 
for hurtigt bliver sendt tilbage til hverdagen 
efter korte indlæggelser. 

de virksomheder der kan bidrage til hele 
kommunens udvikling. Silkeborg midtby 
som handelscentrum skal fortsat udvikles. 
Outdoor skal være meget mere end blot 
ord og intentioner, Outdoor skal udvikles 
som forretning med dyb respekt for den 
natur vi alle bor i.

3: Den dygtigste og mest effektive ad-
ministration 
Vi skal som politikere sætte mål og retning 
for administrationen – ikke omvendt. Vi skal 
sikre at de borgere der har brug for hjælp, 
får den bedste hjælp - Varme hænder over 
administration. Beslutninger og pengene 
skal ud til skolerne, plejehjemmene og 
andre institutioner. Unødvendige opgaver, 
detailstyring og kontrol skal reduceres.

4: En stærk økonomi 
Ambitionerne om Vækst, Velfærd og 
Velstand, skal understøttes af en stærk 
økonomi, ikke kun nu, men også langt ud 
i fremtiden. En stærk økonomi, og dermed 
råderum, opnår vi gennem vækst, et højere 

Jeg vil også arbejde på at skabe balance i 
de udgifter Regionen pålægger vore kom-
muner, ved hurtig udskrivning af patienter 
fra sygehusene, og som så overgår til det 
kommunale system.

skattegrundlag, og en stram økonomisk 
styring.

Se mere på: StempåOle.dk
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Kern Oddershede oberst fra Flyvevåbnet. 
Gift med Gitte som er sygeplejerske, far 
til fire børn. Bosiddende i Thorning siden 
1994. Har altid været aktiv i foreningslivet, 
håndbold i Levring og Thorning, formand 
for Thorning Borgerforening og senest 14 år 
som gruppeleder for Thorning spejderne.

Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for 
arbejdspladser og fortsat udvikling af hele 
vores kommune. Som byråd skal vi sikre at 
borgerne oplever reel indflydelse på egen 
egnsudvikling – uanset alder. Mennesket og 
familien skal være i centrum når Silkeborg 
kommune skal udvikles frem mod 2050. 
Brandet omkring Out-door hovedstad sig-
nalerer sundhed og trivsel og skal spredes 
til hele kommunen.

Mange mindre byer er fantastiske områder 
med gode sammenhængende institutions-
strukturer og rigt foreningsliv. Værdier som 

Handling med omtanke i Danmarks 
Outdoor Hovedstad

Det går rigtigt godt i Silkeborg Kommune. 

Vi gør det attraktivt at bo her, og ressour-
cestærke borgere flytter til. Kommunen 
vokser, vi skaber jobs, og med fremgangen 
følger bedre vilkår for vores børn og ældre 
og en god velfærd generelt.

Vi udnytter de muligheder, vores fantasti-
ske natur giver. Vi beskytter og benytter 
vores natur.

Vi skaber ikke blot et unikt idræts- og kulturliv 
i vores enestående natur. Vi drager simpelthen 
fordel af vores naturskabte særkende for 
turisme, erhvervsliv, byudvikling og sundhed.

De sidste to byrådsperioder har jeg i By-
rådet arbejdet for handling med omtanke. 
Det at udvikle og at gøre det på en måde, 
så det styrker helheden. Det arbejde vil 
jeg rigtigt gerne fortsætte.

En kommune er en kompleks organisation. 
Det kræver både erfaring, vision og forstå-
else for økonomi at udvikle den.

Kern Oddershede

Peter Nyegaard Jensen

skal bevares. Jeg vil kæmpe for ”En stærk 
kommune i ansvarlig balance”. Billedligtalt 
har det stærke lokomotiv (Silkeborg) brug 
for velfungerende vogne (byer som fx Ans, 
Kjellerup, Thorning, Them, Gjern, Gjessø 
og Bryrup) for at fungere som et optimalt 
sammensat tog, som nye borgere vil købe 
”billet” til. Ansvarlig balance er en forud-
sætning for vækst i alle dele af kommunen.  
Lokalt veldrevne institutioner, let adgang til 
byggegrunde, understøttelse af forenings- 
og erhvervslivet er forudsætninger for 
sammenhængskraften i hele kommunen. 
Fundamentet som skinnerne lægges på - når 
kommunen bindes sammen!

Jeg har arbejdsmæssigt demonstreret ev-
nen til at skabe resultater gennem stærk 
ledelse og effektiv planlægning. På tværs af 
meninger og politisk ståsted vil jeg overføre 
denne erfaring til at samle og skabe retning 
og fremdrift i det konkrete arbejde. 

De otte års erfaring med byrådsarbejdet 
betyder noget og når jeg tager afset i min 
erhvervs- og ledelseserfaring, de mange år 
med frivilligt foreningsarbejde og kærlig-
heden til området, så flytter det tingene 
den rigtige vej.

Jeg er lokalpatriot. Silkeborg er min kom-
mune, og jeg er stærkt optaget af vores 
trivsel, den grønne profil, outdoor-temaet, 
arkitekturen og hvordan de store byggerier 
kan bidrage positivt til at udvikle Silkeborg 
i den retning, vi ønsker. Jeg skønner sim-
pelthen på Silkeborg.

Miljø og klima har brug for en hjælpende 
hånd – også fra Silkeborg Kommune. Hvis 
ikke Danmarks Outdoor Hovedstad skulle 
være med i front, hvem skulle så?

Selvfølgelig finder vi plads til endnu et par 
solceller og de ganske få vindmøller, der 
mangler for at kommunen helt kan forsynes 
af grøn strøm.

I bilernes by skal vi have mere fart i over-
gangen til elbiler, så jeg skubber naturligvis 
også på lade-muligheder, så vi reelt og 
bekvemt kan vælge elbilerne til.

Hvis du på den gode måde ønsker en fortsat 
udvikling af vores kommunen, med en sund 
økonomi, råd til den velfærd vi ønsker og 
kan være bekendt, så lad mig være din 
stemme i Byrådet.

Du kan læse mere på:
www.peternyegaard.dk

Jeg er en stærk lokal stemme, der kan tænke 
i helheder og skabe efterspurgte resultater! 
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For mig betyder det at være liberal, at alle 
borgere skal have lige muligheder, men 
ikke, at alle skal være ens. Der må gerne 
være muligheder for selvbestemmelse og 
mulighed for selvbestemmelse til at vælge 
skole og plejehjem. Der må gerne i be-
stræbelserne på at øge servicetilbuddene 
til borgerne, være en sund konkurrence 
mellem offentlige og private tilbud. I Sil-
keborg kommune skal vi prioritere at have 
gode og relevante uddannelsestilbud og de 
bedst tænkelige vilkår for erhvervslivet. 
Pengene skal tjenes inden de kan bruges. 
Silkeborg skal være det bedste sted at 
slå sig ned for at bo og drive virksomhed. 
Vi skal have gode kultur og fritidstilbud. 
Betydningen af gode kultur og fritidstilbud 
kan næsten ikke overvurderes. Satsningen 
på outdooraktiviteter i mange afskygninger 

Helt ærligt - Jeg er beæret over at have 
været med til at påvirke udviklingen i 
vores dejlige by. Jeg ser udvikling, som 
en afgørende faktor for, at vi kan sikre et 
fantastisk sted at bo, og samtidig holde 
fast i den velfærd, som vi alle sætter pris 
på. Tænk hvis det modsatte var tilfældet 
– afvikling. Vi hører altid om nedskæringer, 
men faktum er, at vi gennem alle de 4 år, 
har brugt flere og flere penge. Jeg er ret 
sikker på, at vi stadig indimellem bruger 
rigelig med penge. Men øgede udgifter er 
naturligvis også en konsekvens af, at vi 
bliver flere og flere. Og selvfølgelig skal vi 
have velfærd – det har vi alle fortjent. Men 
det skal ske i vel- overvejet sammenspil 
med en forsvarlig økonomi, som giver os 
mulighed for at skabe de flagskibe, der 
kendetegner ”en god by”. Flagskibe som 

Ole Krabbe

Flemming Heiberg

skal understøttes og fortsat udvikles. Vi har 
kun set starten på udviklingen mod Silke-
borg som Danmarks outdoor hovedstad. 
Efter mange år, hvor udviklingen stod i 
stampe i Silkeborg, går udviklingen nu så 
stærkt, at en væsentlig opgave for det ny 
byråd bliver at kontrollere udviklingen og 
sikre, at alle kan følge med så vi får den 
by og den kommune vi ønsker os. Udvikling 
i hele kommunen. Ikke kun i Silkeborg. 
Det kan godt tænkes mere ind. Hvor der 
er gode lokale kræfter, skal kommunen 
understøtte bestræbelserne på at fremme 
udvikling og vækst.

Sæt kryds ved Krabbe. 

f.eks. nyt Museum Jorn, kommende svøm-
mecenter og lignende. Den slags tiltag, 
skal der være politisk mod og plads til at 
gennemføre, og vi skal sikre Silkeborg By 
som et lokomotiv for hele kommunen. Og 
vi bor et fantastisk sted. forbi byen tilbyder 
borgerne masser af kulturelle tilbud lige 
fra sportsaktiviteter på amatør- niveau 
til topprofessionel underholdning med 
teater, musik og sport. En af de store em-
ner i den næste periode bliver klimaet. 
Klimaudfordringer skal tages seriøst, og de 
kommende opgaver skal prioriteres. Men 
ikke for enhver pris. Vi skal være sikre på, 
at vi gør det rigtige og ikke spilde dyrebare 
midler på ligegyldig signalpolitik.  

Med venlig hilsen
Flemming Heiberg
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BEDRE TRIVSEL BLANDT UNGE OG ÆLDRE
Corona restriktionerne har sat et alvorligt 
aftryk i trivslen og velfærden for samfundet 
yngre og ældste. Vi skal investere i de unge 
og ældres trivsel og mentale sundhed før 
det er for sent. 

FRIE VALG FREMFOR KASSETÆNKNING
Vores ældre er gamle nok til at bestemme 
selv. Vi skal give de ældre frie muligheder 
for en god alderdom. Det samme med 
børnefamilier. Pengene skal altid følge bor-
gerne og ikke begrænses i kassetænkning. 

Ebrahim Khalil
FÆRRE KOLDE HÆNDER. FLERE VARME.
Silkeborg Kommune har ligesom resten af 
den offentlige sektor alt for mange bu-
reaukrater ansat. Borgernes skattekroner 
skal bruges på kernevelfærd- ikke på kom-
munale mellemledere

Hvad vil jeg arbejde med, hvis jeg får 
en plads i Silkeborg byråd?

Mange har i tiden fokus på den grønne 
omstilling, bæredygtighed, biodiversitet 
osv., men jeg har en særlig interesse for 
det sundhedsfaglige område.
Det betyder ikke, at jeg ikke også har 
fokus på de andre områder, men det er 
alle vigtige emner som vi skal værne om.

Mine fokusområder er:
• At der skal ske en strukturel ændring i 

hele det kommunale system og minimere 
bureaukratiet.

• Vi skal have flere Social og sundhedsas-
sistenter/hjælpere ansat til at varetage 
omsorgen for vores ældre medborgere. 

• Flere sygeplejersker 
• Undersøge om dokumentationskravet er 

blevet for stort.

Alt dette i samarbejde med det sundheds-

Mona Bindner
personale der er ansat i Silkeborg kommune.
Alle knokler de hver eneste dag, for at 
yde omsorg, men tiden mangler. Vi skal 
sikre nogle ordentlig forhold BÅDE for vores 
sundhedspersonale men også for vores 
ældre medborgere.

Tidligere har man vedtaget at stoppe til-
bud om Familieiværksætterne. Det mener 
jeg er en meget stor fejl. De kommende 
forældre har brug for denne viden og vi 
bør derfor:
• Genindføre en moderniseret men mini-

meret udgave af Familieiværksætterne. 
• Arbejde for, at der ansættes jordemødre 

under sundhedsplejen som en 24/7 akut-
funktion til den nye familie i de første 
dage i hjemmet. 

Pasningstilbud og skoler skal have en større 
frihed til at vælge den form der passer til 
deres ønsker og normer. Vi kan ikke alle 
passe ind i den samme kasse og derfor er 

det vigtigt, at der er tilbud, der i stor grad 
matcher de forskellige behov vi har. 
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Charlotte Palm Mørch, Kandidat til 
kommunalvalget 2021.

Jeg er 51 år, gift og har de sidste 15 år boet 
i Ungstrup på en mindre ejendom. 

For 25 år siden blev jeg sygeplejerske og 
har tilbragt de sidste 20 år i hjemmeplejen. 

Nu på tredje år ansat som afd.sygeplejer-
ske/souschef på Kjellerup Friplejehjem, 
som er et skønt hjem for beboerne og en 
god arbejdsplads. Desuden er jeg i gang 
med en Master i Læreprocesser på AAU 
og forventer at gøre mit speciale færdigt 
i januar 2022.

Jeg har været engageret i foreningsliv, 
både lokalt og i Silkeborg frikirke og er 
nu frivillig besøgsven gennem kirkernes 
sociale arbejde. 

Menneskesyn: 
Ethvert menneske har værdi i sig selv og 
i fællesskabet. Vi er forskellige, så for at 
opnå ligeværd, skal vi behandles forskelligt!

Mit navn er Harry E. Madsen

Lige for at ridse nogle af mine meninger op. 
Bevarelse af små skoler og plejehjem i 
yder områderne det er vigtigt for de små 
samfund, det er med til at samle beboerne 
i yderområderne. Naturligvis vil jeg arbejde 
for området jeg bor i, men derudover vil 
jeg arbejde for alle områderne, så vi  kan 
få en hel kommune hvor alle bliver tilgode-
set, derudover mener jeg vi skal give vore 
institutioner mere frihed til at gøre deres 
indkøb så lokal som mulig til gavn for vores 
erhvervsliv Med hensyn til Gudenåen skal 
den oprenses når der er behov for det så 
vi kan komme af med overskyende vand. 
Derudover skal Tange sø bevares, den har 
været der i over hundrede år til glæde og 
gavn for befolkningen

Charlotte Palm Mørch

Harry E. Madsen

Vision:
Lokalsamfund styrkes og prioriteres. Lokale 
skoler, plejehjem og pasningstilbud sup-
pleres med private tilbud, så borgerne 
frit kan vælge.
Alle har mulighed for meningsfyldt arbejde 
og bliver anerkendt i at give et bidrag til 
velfærdssamfundet. Ligegyldige jobtilbud 
eksisterer ikke! 
De næsten 6500 ansatte i kommunen er 
stolte af deres arbejde, bruger deres faglig-
hed, kender målsætning og værdigrundlag 
og har gode arbejdsvilkår.
Familievenlige boliger opstår – også uden-
for Silkeborg by! Familier kan frit vælge 
pasningsordning, både offentlige, private 
eller bare derhjemme.
Alle ældre oplever et godt og indholdsrigt 
liv. Er der brug for hjælp, så understøttes 
den enkeltes behov. Respekt og ligeværd 
i alderdommen prioriteres.
De mange frivillige giver glæde og mening 
og oplever sig selv som vigtig i fællesskabet.
Bureaukrati og regelstyring kendes ikke! En 
borger er ikke blot en sag, men et men-
neske, der tages alvorligt!

Valgslogan:
LIGEVÆRD, FRIT VALG OG NYTÆNKNING!
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Jeg er født og opvokset i Them, jeg er 65 
år har været selvstændig landmand i 37 
år som mælkeproducent. Jeg stoppede 
for to år siden som mælkeproducent og i 
de sidste to år har jeg været planteavler. 
Nu arbejder jeg derudover som afløser på 
genbrugspladserne i Silkeborg kommune.

Jeg vil arbejde for at bevare arbejdspladser 
i yder områderne, men også arbejde på at 
skabe nye arbejdspladser.

Vi skal fortsætte med at tage godt imod 
de virksomheder der ønsker at flytte til 
Silkeborg kommune, vi skal fortsat for-
bedre vilkårene for erhvervsdrivende og 
iværksættere i kommunen.

Gennem de sidste otte år er der sket store 
fremskridt for erhvervsdrivende, den udvik-
ling skal vi fortsætte de næste år.

Anders Herlev Ahrenfeldt
Klarborgvej 7, Sjørslev
8620 Kjellerup
aa@hostruphovedgaard.dk
40 46 60 53

Silkeborg
Jeg vil arbejde for fortsat vækst og udvik-
ling i Silkeborg Kommune. Jeg vil arbejde 
for de nødvendige klimatiltag i kommu-
nen, sådan at borgerne kan bevare deres 
nuværende velfærd. Vi må også lave de 
nødvendige klimatilpasninger, så borgerne 
ikke rammes af unødvendige oversvømmel-
ser eller andre skader fra klimaændringer. 
Der skal være plads til både mennesker og 
natur i en outdoorkommune. 
Som formand for skolebestyrelsen i Treklø-
verskolen vil jeg arbejde for, at børnene 
og deres forældre må have trivsel og gode 
vilkår i kommunen. Jeg vil også arbejde for, 
at vores ældre medborgere efter et langt 
arbejdsliv får et godt otium i vores kommune.

Bent Jensen

Anders Herlev Ahrenfeldt

Det kræver at vi har korte sagsbehand-
lingstider, og at infrastrukturen fungerer 
i hele kommunen, derfor går jeg blandt 
andet til valg på at vi skal have bybusserne 
til Them og Salten så det bliver nemmere 
at pendle til arbejde og uddannelses in-
stitutioner. 

Jeg vil bevare de skoler, børnehaver og 
vuggestuer vi har nu for hvis vi lukker dem 
i de små samfund, er det for mig at se en 
begyndelse på at affolke de små samfund, 
det er derfor vigtig at der stadig er skoler 
børnehaver og vuggestuer i yderområderne 
da vi gerne vil fortsætte med at tiltrække 
børnefamilier til hele kommunen. Jeg går 
også ind for at bevare de plejehjem, vi har 
i Silkeborg kommune ser gerne at flere af 
dem må være friplejehjem. Der ud over vil 
jeg arbejde for at kommunen fortsat har 
en sund økonomi.

Liv og vækst i Kjellerup 
Jeg vil arbejde for, at der stadigvæk er 
mange butikker og selvstændige erhvervs-
drivende i Kjellerup området. Jeg arbejder 
i praksis for flere boliger i Kjellerup, som 
er en by, der fortjener fortsat vækst med 
dens gode beliggenhed mellem Viborg og 
Silkeborg - og lidt længere ude mellem 
Skive og Århus.

Liv på landet
Mit hjerte banker for en fortsat skole i 
Sjørslev, aktiv idrætsforening og andre 
foreninger samt sognegård og egnscenter.
Jeg vil arbejde for, at outdoorkonceptet 
udbredes til hele kommunen med hensyn 
til det særpræg, som hvert område har.
Jeg vi arbejde for, at alle fortsat kan være 
stolte af at bo i Silkeborg kommune. Mit 
politiske arbejdsområde vil være landbrug, 
natur og miljø med en særlig kærlighed 
til livet i landsbyer og landområder i den 
nordlige del af Silkeborg Kommune.

Mvh Bent Jensen
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Jeg er 49 år, født og opvokset i Thorning. 
Nu bosiddende i Alderslyst. Gift med Kenn 
og har 2 ikke-hjemmeboende børn. 

Jeg er uddannet og har arbejdet inden for 
den kommunale administration ved Kjel-
lerup kommune i 15 år og derefter hos 
Fujitsu som udvikler økonomisystemer til 
primært kommuner. 

Det ligger mig meget på sinde at ALLE 
borgere skal fornemme at vi er en´ kom-
mune, at det er Byrådets opgave at tilgo-
dese og samle hele kommunen. Silkeborg 
kommune er ikke kun Silkeborg by. Skoler 
og plejehjem skal bevares lokalt og der 
skal bakkes op omkring alle de frivillige 
initiativer. 

Det er vigtigt at vores børn og unge har de 
bedste muligheder, såsom pasningsordnin-
ger og skole/uddannelse. Som kommune 
skal vi også kunne rumme de børn og unge, 
som har særlige behov. 

Jeg er født og opvokset i Kjellerup, hvor 
jeg hele mit liv har været aktiv i både 
erhvervslivet samt arbejdet med sport, 
kultur og fritidsaktiviteter. 
Jeg er formand for Kjellerup Lokalråd 
og med i repræsentantskabet i Business 
Silkeborg.
Direktør i Arena Midt. Tidligere ansat i 
Jyske Bank, Midtjyllands Avis og Designa 
Køkken.
 Efter flere års tilløb, har jeg taget springet, 
og stiller op for at blive en stærk lokal 
stemme og hele Kjellerupegnens talerør. 
Jeg vil engagere mig 100% -og glæder mig 
til at vise hvad jeg kan bidrage med.
Jeg vil gøre mit til, at der kommer mere 
fokus på yderområderne i hele Silkeborg 
kommune. De små lokalsamfund kan ikke 
fungere, hvis det ikke er attraktivt at bo 
der, og hvis ikke det er attraktivt at flytte 
dertil.
Der skal være et godt mix af byggegrunde 
samt lejeboliger til unge og ældrevenligt 
byggeri.

Helle Kildahl Møller

Anders Hartvig

Det er kommunens opgave at passe godt 
på vores ældre i kommunen, det skal være 
trygt at blive gammel her. De ældre skal 
have mulighed for at blive længst muligt i 
eget hjem, såfremt dette er deres ønske 
og tilbydes den hjælp som passer til deres 
behov. Der er akut behov for flere aflast-
ningspladser. 

Silkeborg kommune er blevet en stærk 
erhvervskommune og det skal fortsætte. 
Flere virksomheder i kommunen giver 
arbejdspladser og dermed også tilflyttere.
 
Det skal findes gode og langvarende løsninger 
på vores udfordringer omkring Gudenåen. 

Jeg glæder mig til valgkampen og vores 
samarbejde. 

Læs meget mere om mig og mine mærke-
sager på min Facebook side 
https://www.facebook.com/Helle-Kildahl-
M%C3%B8ller-Venstre-102042552137339

Og der skal være samlingssteder for alle 
årgange. Når skoler og forsamlingshuse 
forsvinder, så forsvinder også en del af 
interessen for at bosætte sig i de små byer.
Postnr. 8620 er en sort plet på kom-
munekortet, for det er her der er flest 
overvægtige børn og unge i en meget dårlig 
fysisk form.
Derfor skal der meget mere fokus på børn 
og unges motorik og bevægelse. Forenings-
livet er vigtigt, men ikke alle har lyst til 
at være i klub.
Der skal også findes alternativer og flere 
mulighed for aktiviteter for de ældre i 
nærområderne.
Og så glemmer man tit den mentale sund-
hed, som rammer mange enlige.
Jeg vil arbejde for, at naturen både benyt-
tes og beskyttes. Vi skal passe, pleje og 
vedligeholde alle grønne områder – samtidig 
med, at der tages hensyn til biodiversi-
teten...
Det skal være attraktivt for hele familien 
at komme mere ud i naturen.

Med venlig hilsen
Anders Hartvig
20100511
h@rtvig.dk
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

86 80 43 54

Venstres  
byrådsmedlemmer

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

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

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

Kasper Thomassen
Plan- og vejudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
Nærdemokratiudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

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

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

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

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

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

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

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

www.silkeborg.venstre.dk

For at Venstre kan kommunikere 
med dig er det vigtigt at din 

e-mailadresse er registreret i 
medlemssystemet.

Du kan registrere dig selv selv  
ved at følge dette link: 

https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile

og der se, om Venstre har din mailadresse. 
Alternativt kan du i linket selv notere den.

Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige 
oplysninger som mailes til dig.
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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
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Michael Sørensen,  
michael@gejlholm.dk, 20 43 27 03
Flemming Heiberg,  
flemming.heiberg@silkeborg.dk, 40 34 31 32
Jens Nymand, jens@rjbj.dk, 30 32 55 74
Kim Niemann, mail@kimniemann.dk
Annemarie Elgaard Madsen,  
aem@hjoellundhus.dk, 26 18 80 33

Webmaster 
Poul Arne Madsen, pam@hjoellundhus.dk

Tryk Skabertrang
Oplag 700 

Deadlines
Blad #11  30. november 2021

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2020
Formand Poul Berggreen
Næstformand Jens Nymand
Sekretær Erling Lemming
Kasserer Svend Siersbæk
Venstre Silkeborg By Søren Slott
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Kenneth Gjøttrup   
 Kristensen
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Hans Jørgen Hørning
Kjellerup Nord-Øst Karl Åge Jensen
Blicheregnens Anette Ruskjær
Kreds Nord Jens Jacob Andersen 
Kreds Syd Jens Nymand
VU Philip Rusberg 
LOF Lars K. Møller
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Flemming Heiberg 
 flemming.heiberg@  
 silkeborg.dk
 40 34 31 32
 Ulrik Fredberg
 fredberg@sportnetdoc.dk
 61 70 32 32

Afleveret til Post Danmark d. 30. august 2021

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

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

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

#11 / 2021
BLADET

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

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915

DØGNVAGT

Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

8685 5060

BACH’S
GEAR
KØRESKOLE

Nye hold 
i 2021

info@bachsgear.dk
20 72 22 48

www.bachsgear.dk





For at Venstre kan kommunikere med 
dig er det vigtigt at din e-mailadresse 

er registreret i medlemssystemet.
Du kan registrere dig selv selv ved at følge dette link: 
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile

og der se, om Venstre har din mailadresse. 
Alternativt kan du i linket selv notere den.

Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige oplysninger 
som mailes til dig.
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