
Marts 2021 Nr. 1 

Hedensted.venstre.dk 

17. årgang 

Hedensted Kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgmesterkandidaten har 
ordet 

Forårets gang på Christians-
borg 

Venstre viser stadig vejen 

Hvordan står det til i vores 
12 lokale foreninger? 

Hvorfor er det vigtigt for 
Venstre at have en med i 
Regionsrådet? 

Det er en kold tid, som vi 
lever i. 

Jens Hansen havde en bon-
degård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIDE 2 VENSTRE -  HEDENSTED  KOMMUNE 

Blad– og web-udvalg 

  Funktion Telefon E-mail 

Bent Petersen Bjerre Bladredaktør 40 28 99 24 tobeeaps@gmail.com  

Peter Schmidt Hansen Juelsminde Webmaster 26 20 41 01 psh@jafnet.dk 

Dorthe Jensen Korning Kasserer 41 57 90 88 kecastlo@gmail.com  

Kirsten Terkilsen Tørring Udvalgsmedlem 24 49 38 20 kirsten.terkilsen@hedensted.dk 

Grete Christiansen Rask Mølle Udvalgsmedlem 60 80 60 71 boringnedergaard@gmail.com 

Claus Hellesøe Korning Bladopsætter 21 44 52 56 claus@hellesoee.dk 

hedensted.venstre.dk 

www.midtjylland.venstre.dk 

www.venstre.dk 

Bladet for medlemmer i 
Hedensted kommune 
 
Bladudgivelser 2021: 

 Medio marts 

 Primo juni 

 Primo november 
 
Sidste indleveringsfrist til 
bladudvalget: 

 1. marts 

 1. juni 

 1. november 
 
Produktion 
Qvist Grafisk 
www.qvistgrafisk.dk 
76 70 13 33 

MARTS 



SIDE 3 VENSTRE -  HEDENSTED  KOMMUNE MARTS 

Borgmesterkandidaten har 
ordet 

Pyha, sikken en tid vi lever i. Bå-
de en spændende og bekymrende 
tid som land og som parti. 
 
I mit sidste indlæg i Venstre-
bladet skrev jeg under overskrif-
ten ” I skyggen af Corona” . Det 
kunne jeg faktisk sagtens gøre 
igen. Vi har netop oplevet den 
anden store nedlukning af vores 
land. Skoler og butikker, virksom-
heder og oplevelsesindustrien har 
været nedlukket. I skrivende 
stund er 0-4 klasserne netop 
kommet tilbage til skolerne. Der 
pågår en større debat om hvornår 
og hvordan, vi skal genåbne lan-
det igen. Smittetallene har gen-
nem længere tid været meget 
lave. 
Det er en svær balancegang. I 
næsten et år har pandemien haft 
sit tag i os. Vi har lært mange 
nye ting og ord igennem det år. 
Virologer og andre forskere er 
blevet landskendte. Vi følger 
dagligt med i smittetal, procen-
ter, antal test, dødsfald af coro-
na etc. 
Vi har også måtte konstatere, at 
covid-19 bestemt ikke er ufarlig, 
særligt ikke for ældre menne-
sker. Men også at unge menne-
sker og børn ikke nødvendigvis 
får syptomer, selvom de er smit-
tede. Det gør det hele svært, 
balancegangen svær at finde, og 
hver dag bliver vi klogere. 
 
En ting er sikker. Vi skal hele ti-
den holde øje med, om kuren er 
værre end sygdommen. Om vi er 
der, er svært at vide. Men jeg 
synes, der er tegn på, at noget 
går den forkerte vej. Unge men-
nesker der mistrives hjemme for-
an computeren, selvstændige der 
er ved at gå fra hus og hjem, om-
råder der ikke tager smitten al-
vorlig, et helt erhverv der er ned-
lagt, beslutninger hvor man ikke 
kender beslutningsgrundlaget, 
demokrati der køres over, frihed 
der indskrænkes, folkesundhed 

der går den forkerte vej pga 
manglende fokus på bevægelse, 
livstruende sygdomme der ikke 
opdages i tide, arbejdsløshed der 
stiger, kæmpegæld der opbygges 
både i virksomheder, hos private 
og i samfund som helhed. 
 
Som om Coronaen ikke er udfor-
dring nok, så har vores gamle 
parti også været igennem en tur-
bulent tid. Personer har fyldt 
meget mere end politikken har. 
Det er jeg ked af at opleve. Ven-
stre er et bredt, folkeligt foran-
kret parti. Med højt til loftet og 
langt til døren. Når fokus flytter 
sig fra politikken til personer, så 
hjælper man ikke sagen, ikke 
partiet, og ej heller målet om at 
skabe et frit, stærkt og godt sam-
fund til glæde for os alle. Det er 
pludselig blevet moderne at med-
dele omverdenen, at man forla-
der partiet eller nødvendigt at 
fortælle, at man bliver i partiet. 
Jeg er optaget af, at Venstre skal 
være med til at sætte dagsorde-
nen for, hvor vores land skal hen. 
Hvor vores kommune skal hen. 
Det kræver sammenhold i Ven-
stre. Det kræver, vi har arbejds-
tøjet på, sætter os foran og ud-
vikler politik. Gennem 150 år har 
Venstre haft en kæmpe indflydel-
se på, hvorfor vores samfund er 
så godt, som det er. Venstre har 
sat store aftryk i Danmark og i 
Hedensted kommune. Det skal vi 
fortsat gøre. Jeg er sikker på, at 
borgerne i Hedensted kommune 
sagtens kan se forskel på lands-
politik og kommunalpolitik. Jeg 
vil hver dag stå op som stolt Ven-
stremand og arbejde for, at He-
densted kommune igen bliver en 
borgerlig liberal kommune. 
En kommune hvor der igen kom-
mer fokus på bosætning, er-
hvervsudvikling, vækst, frie valg, 
god økonomi og tryg velfærd. 
 
Inden vi ser os om er den kommu-
nale valgkamp i gang. November 

2021 er der kommunalvalg. Det 
bliver spændende. Venstre arbej-
der hårdt på at blive klar. Hvis du 
går og overvejer om byrådsarbej-
det er noget for dig, så kast dig 
endelig ud i det. Tag fat i den 
lokale formand eller en fra by-
rådsgruppen, så hjælper de dig 
videre. Det er spændende, givtigt 
og med mulighed for at påvirke 
kommunens udvikling og dermed 
vores allesammens nære liv. 
Jeg håber, alle Venstre-folk er 
klar til at kæmpe for, at borgme-
sterposten kommer tilbage til 
Venstre. Håber, mange har lyst 
til at give en hånd med i valg-
kampen. Der er mange opgaver, 
der skal løses i sådan en valg-
kamp lige fra ophængning af pla-
kater, kaffebrygning til en tur 
rundt i kommunen med vores 
kandidater og alt muligt andet. 
Alle bidrag, store som små, er 
uundværlige og tages imod med 
taknemmelighed. 

Af Ole Vind, Gruppeformand 



SIDE 4 VENSTRE -  HEDENSTED  KOMMUNE MARTS 

Forårets gang på 
Christiansborg 

Så er det igen blevet tid til et 
indspark her fra Christiansborg. 
Det er ingen hemmelighed, at vi 
trods nedlukning, hjemmearbej-
de og i det hele taget noget for-
andrede arbejdsgange her på Bor-
gen, ikke har fået mindre at lave. 
 
Jeg nød et par tiltrængte dage 
hjemme på gården med min lille 
familie i vinterferien, men har 
derudover fortsat travle dage i 
min kalender, med forhandlinger 
og møder, der beslaglægger både 
aftener og weekender. Men jeg 
gør det med glæde og det må nok 
også være sådan i en tid, hvor 
der er store sager på dagsorde-
nen. 
 
Noget af det der optager meget 
af min tid i øjeblikket er de ind-
ledende trin i landbrugsforhand-
lingerne, samt naturligvis den 
altoverskyggende ”dans” med 
corona. 
 
For så vidt angår landbrugsfor-
handlingerne, så er Venstre posi-
tion helt klar. Vi tager forhand-
lingerne meget alvorligt og vi går 
til dem med nogle overordnede 
krav. 
 
For det første vil vi se regerin-
gens landbrugsudspil, som lovet. 
Vi deltager ikke i mørklagte for-
handlinger og vi forventer, at 
regeringen lægger kortene på 
bordet. Dernæst skal en kom-
mende aftale gøre Danmark rige-
re, og sikre at arbejdspladserne i 
sektoren forbliver i Danmark. Vi 
vil ikke være med i en aftale, der 
sender arbejdspladser ud af lan-
det. Til sidst ønsker vi, at en 
samlet aftale sikrer dansk land-
brugs konkurrencedygtighed. Det 
betyder, at vi eksempelvis ikke 
vil være med til at overimple-
mentere EU’s vandrammedirek-
tiv. 
 

Hvis regeringen lægger op til 
uhensigtsmæssige reduktioner i 
landbrugsstøtte og ukompensere-
de byrder for landbruget, som i 
sidste ende vil afvikle dansk land-
brug, så vil Venstre ikke være 
med. Venstre ønsker at udvikle 
dansk landbrug, så erhvervet bli-
ver både stærkere og grønnere. 
Men først og fremmest må vi se, 
hvad regeringen vil. Så længe 
regeringen er tavse og ikke vil 
lægge deres eget udspil på bor-
det, frygter vi det værste. 
 
Heller ikke regeringens håndte-
ring af corona-pandemien giver 
megen anledning til beundring. 
Man må sige, at de mange sand-
heder, der den seneste tid er 
kommet frem efterlader et bille-
de af en regering, der er magt-
fuldkommen og egenrådig, og 
som ingen midler skyr. Først i 
forbindelse med nedlukningen, 
hvor statsministeren på sine pres-
semøder talte direkte usandt, da 
hun påstod at myndighederne 
bakkede op om den model for 
nedlukning, som regeringen hav-
de valgt. Siden med mink-
skandalen, som er et helst kapi-
tel for sig selv, og som heldigvis 
nu bliver undersøgt til bunds, så 
danskerne kan få indsigt i, hvad 
der reelt foregik i de skæbne-
svangre døgn tilbage i november 
2020. 
 
Senest oplevede vi i forbindelse 
med genåbningsforhandlingerne 

en regering, der slet ikke ville 
lytte til de forslag vi i oppositio-
nen kom til bordet med. End ikke 
støttepartierne, som ellers fik lov 
at blive ved forhandlingsbordet, 
fik noget at skulle have sagt. Re-
geringen havde allerede en plan. 
De havde bedt eksperterne om at 
beregne risiko og smittetryk på 
forskellige ganske specifikke gen-
åbningstiltag, mens andre mulige 
greb i genåbningen – som eksem-
pelvis genåbningen af grundsko-
lernes ældste klasser ikke skulle 
beregnes. Et lidt for udspekuleret 
træk, som gav regeringen mulig-
hed for at give udtryk for, at den 
beskedne genåbning fulgte eks-
perternes anbefalinger. Frustrati-
onen rundt omkring i samfundet 
er til at tage og føle på. 
 
I Venstre mener vi, det går for 
langsomt. Vi vil have gang i en 
fleksibel genåbning nu, hvor vi 
fokuserer på mulighederne frem 
for begrænsningerne. Vi har nået 
en grænse nu og det har haft alt 
for store konsekvenser. Stigende 
mistrivsel, virksomheder, som er 
på randen af at bukke under, 
uhyggelige beretninger om afly-
ste kræftscreeninger, manglende 
kræftdiagnoser og børn og unge 
der både fysisk og psykisk er i 
dårligere forfatning.  Derfor me-
ner vi, at vi skal i gang med gen-
åbningen af det danske samfund ! 

Af Troels Lund Poulsen (MF), Finansordfører for Venstre 
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Venstre viser stadig vejen 

Lad mig sige det som det er: Det 
har været en historisk turbulent 
tid for Venstre. Og det har truk-
ket veksler på os alle sammen. 
Men nu er det tid til at se fremad 
igen. Sammen. For der er brug 
for Venstre, som en klar borgerlig

-liberal opposition til regeringen.  

Fremtiden for os tager udgangs-
punkt i, at Venstre skal stå i egen 
ret. Hvor vi selv definerer, hvem 
vi er, og hvad vi vil. Helt konkret 
betyder Venstres vej, at vi vil 
skabe et Danmark, hvor den en-
kelte tager ansvar for sin egen 
tilværelse og har frihed til at be-
stemme, hvordan livet leves 

bedst.  

Hver dag kæmper hele Venstre 
sammen for et rigere, friere og 
mere sammenhængende Dan-
mark. Og det sker indenfor tre 
politiske områder, som klart vi-

ser, hvor vi vil tage Danmark hen. 

Det handler om den økonomi, 
velfærd og om udlændingepoli-

tik.  

For Venstre ligger fremtidens 
økonomiske eventyr blandt andet 
i den grønne omstilling. Den 
grønne omstilling kan drive den 
danske økonomi ved at genetab-
lere danske jobs og øge den grøn-
ne vækst. Klimakrisen skal ses 
som århundredets erhvervsmulig-
hed. Og her skal Danmark selvføl-

gelig være førende.  

Alt for mange stolte danske virk-
somheder er nødsaget til at flytte 
arbejdspladser til udlandet, fordi 
skatten er lavere og arbejdskraf-
ten er billigere. Derfor kæmper 
Venstre for et skattestop, hvor vi 
bakker op om en CO2 afgift, men 

letter på nuværende afgifter og 
skatter. Så det er markedet, der 
driver den grønne omstilling. Og 
så vi beholder danske virksomhe-

der og skaber grønne jobs.  

På velfærdsområdet vil Venstre 
sætte mennesket i centrum. Vi er 
trætte af venstrefløjens stan-
dardsvar om ”flere penge”, hver 
gang der opstår problemer med 
vores velfærdsydelser. For det 
handler ikke kun om penge. Det 
handler også om kvalitet, omsorg 

og ansvar.  

Derfor er det på tide, at vi ny-
tænker hele vores velfærdssam-
fund. Hvor det er kvalitet og bor-
gerens tilfredshed, der er det 
drivende. Borgeren skal have et 
frit valg, hvad enten det er æld-
repleje, børnepasning eller un-
dervisning. Eller sagt med vores 
egne kendte ord: Vi skal sætte 

mennesket før systemet.  

Det tredje område handler om 
udlændinge og integration. For 
lad mig bare sige det, som det 
er: Vi har store udfordringer med 
integrationen herhjemme. Årtiers 
eftergivende og naive integrati-
onspolitik har givet massive pro-
blemer i dag. Det skal vi lave om 

på.    

I alt for mange år har vi set, 
hvordan indvandrere er kommet 
hertil, og er blevet mødt af et 
velfærdssystem, der pakker dem 
ind i misforstået godhed og bob-
leplast i stedet for at stille rime-

lige krav. 

Venstre tror på, at vi skal stille 
krav til dem, der kommer til Dan-
mark. Derfor har vi fornyeligt 
fremlagt et udlændingeudspil, 

der skal få flere udlændinge væk 
fra passiv forsørgelse og ind på 
arbejdsmarkedet. For integration 
starter med et personligt ansvar. 
Og derfor skal udlændinge blive 
en del af det arbejdende fælles-

skab.  

Venstres tre politiske områder 
handler om, hvad der grundlæg-
gende gør Danmark til et bedre 
land at være borger i. Det er fun-
damentet, men det er selvfølge-
lig ikke hele fortællingen. For 
Venstre er et bredt folkeparti. Vi 
har blik for helheden. Og for de 
løsninger, der kommer mange til 
gode. Tak fordi du vil kæmpe 

med.  

Af: Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen 
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Hvordan står det til i vores 12 lokale 
vælgerforeninger? 

Da der skal afholdes kommunal- 
og regionsvalget i november 2021 
tager vi temperaturen på vores 
12 lokale Venstre vælgerforenin-
ger i Hedensted Kommune. 
 
Vi har stillet et antal spørgsmål 
til formændene om bestyrelsesar-
bejde, medlemsantal, forbere-
delser til kommunalvalget og 

hvad de ellers havde på hjerte. 
Vi takker mange gange for bidra-
gene. 
 
Hver lokalforening finder kandi-
dater i deres område i forhold til 
antal Venstre stemmer, der var i 
området ved sidste kommunal-
valg. Hver lokalforening holder 
opstillingsmøde hvor man priori-

terer i hvilken rækkefølge man 
ønsker deres kandidaterne opført 
på den fælles kommunale liste. 
 

Indplaceringen på den fælles 

kommunale liste foregår på et 

fælles opstillingsmøde den 3. maj 

2021. 

Tekst Af: Peter Schmidt Hansen / Indhentning af oplysninger Bent Petersen 

Faktaboks 

 

Forening Formand Antal medlemmer Antal kandidater 

Barrit-Vrigsted Arild Pedersen 74 1 

Glud-Hjarnø-Skjold-Rårup Jakob Toftebjerg 28 2 

Hedensted-Daugård- Ølsted Erik Tang 88 6 

Hornsyld-Bjerre-Stenderup Rasmus Ole Hansen 56 1 

Hvirring-Hornborg-Korning Grethe Christiansen 64 2 

Juelsminde og omegn Hans Henrik Rolskov 99 3 

Lindved Åge Poulsen 55 1 

Løsning Henrik Andreasen 30 1 

Stouby-Hornum Anders Udbye Pedersen 53 1 

Tørring og omegn Simon Vesterholm 61 3 

Uldum Lars Knudsen 27 1 

Øster Snede Britta Jensen 74 1 
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Øster Snede. 
Formand Britta Jensen 
Vi har en meget aktiv bestyrelse 
på 6 personer, yngre som ældre. 
Vi holder møder efter behov der 
dog i 2020 har været begrænset 
af Corona. Alle bestyrelsesmed-
lemmer holdes løbende oriente-
ret via mail om hvad der sker 
lokalt, kommunalt og landsorga-

nisatorisk i Venstre. 

Vi har valgt vores kandidat til 
kommunalvalget 2021. Det er, 
som mange er bekendt med, Me-
rete Skovgård Jensen, der også 
sidder i den nuværende kommu-
nalbestyrelse. Hun er meget aktiv 
og vi er meget glade for at hun 

har stillet sig til rådighed igen. 

Medlemsplejen har vi i bestyrel-
sen delt imellem os. Det vil sige 
hvert bestyrelsesmedlem har an-
svar for et antal medlemmer som 
vedkommende har kontakt med, 
når der omdeles medlemskort og 
anden orienterende materialer. 
Blandt andet uddelte vi i år Ven-
stre julekort, med hilsen fra for-
mand og vores byrådsmedlem. Vi 
synes det er en god måde at fast-
holde kontakten til medlemmer 

på. 

Planlagte aktiviteter i 2020 har vi 
desværre måtte aflyse, men vi 
håber vi kan komme stærk igen i 
2021 når vi forhåbentlig må mø-
des igen. Vi planlægger normal 
med et par aktiviteter for med-

lemmer om året. 

I år vil der specielt være en del 
aktiviteter i forbindelse med val-
get hvor vi også vil gøre lidt eks-
tra for at fastholde og få nye 
medlemmer, da et stærkt bag-
land er meget afgørende for at 
Venstre kan komme på fode igen 

og få et stærkt valg. 

Der er lige nu en kraftig modvind, 
så der skal kæmpes og vi må stå 
sammen lokalt for at modstå for-
udsigelser om, at Venstre skulle 
miste 4 kandidater ved det kom-
mende kommunalvalg i Heden-

sted Kommune. 

Vi havde forventet, at afholder 
generalforsamling i marts, men 
må se hvornår det kan tillades. 
Håber til den tid at det er faldet 
lidt til ro på Borgen. 

 

Hvirring-Hornborg-Korning. 
Formand Grete Christiansen 
Den megen uro i Venstres folke-
tingsgruppe tilbage i januar var 
uundgåelig med vores tidligere 
formand som bedrevidende kom-
mentator og vores daværende 
næstformand med en stædighed, 
som ikke tillod et fornuftigt sam-
arbejde, er heldigvis en saga 
blot. 
Jeg har tillid til, at Jakob Elle-
mand og Stefani Lose er parret, 
som kan klinke skårene. Venstre 
er igen et parti, som er klar til at 
se fremad. Der er igen plads til 
politikken i vores parti. Tak for 
det. 
Coronaen og regeringen har ud-
ryddet minkavlen her i landet. 
Takket være Venstre på Christi-
ansborg, blev erstatningen til 
minkavlerne acceptabel – næsten 
dobbelt så meget som regerin-
gens udspil. Godt gået. 
Blandt andre fortjener vort lokale 
folketingsmedlem, Troels Lund 
Poulsen stor tak for at det lykke-
des. 

Der er 2 medlemmer i vores lo-
kalforening, som har meldt sig ud 
af Venstre med begrundelsen – 
Ellemands behandling af Støj-
berg, men da Inger nok mere og 
mere har skilt vandene, vil det 
selvfølgelig også ramme os. Fire 
mere har meldt sig ud, men uden 
begrundelse. 
19. okt. 2020 havde vi opstillings-
møde, med efterfølgende vin-
smagning hos Jeppe Mouritsen. Vi 
er glade for, at Jeppe stiller op 
til endnu et valg til kommunalbe-
styrelsen. 
 Det ville være dejligt, hvis vi 
også kunne få et nyt navn på li-
sten fra vores lokalforening. Ger-
ne fra Rask Mølle området. Ken-
der I en som kunne være interes-
seret, hører vi gerne fra jer. 
Generalforsamlingen er udsat til 
marts måned. Hvordan det kan 
afvikles, er svært at spå om. 
Vi skal lære at leve med Corona, 
det handler ikke kun om at over-
leve, det handler også om at le-
ve, indtil man skal dø, skrev Jep-
pe Søe for nylig. 
Håber regeringen ikke fortsætter 
i det egenrådige spor de hidtil er 
havnet i, men i samarbejde med 
folketinget finder en vej så de 
vise ord kan efterleves. 
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Lindved. 
Formand Aage Poulsen 
Bestyrelsen består af 5 medlem-
mer. Der holdes fast 4 bestyrel-
sesmøder om året, som planlæg-

ges ved første møde. 

Vores medlem i kommunalbesty-
relsen, Bent Poulsen har beslut-
tet ikke at genopstille og det er 
endnu ikke lykkes at finde en ny 
kandidat fra vores område, men 

der arbejdes på sagen. 

Der har i 2020 ikke været afholdt 
medlemsarrangementer på grund 
af Corona. I 2019 afholdte vi 2 
temamøder. En om ældrepleje, 
plejehjem og Højtoften og det 
andet med teknisk udvalg om 
byggegrunde, kloakering og af-

fald ved Dania. 

Venstre i Lindved har et stort 
ønske om en mere fyldes gørende 
orientering til medlemmerne om 
hvad de forskellige kommunale 
udvalg arbejder med. F.eks. et 
resume på mail et par gange om 
året fra hver af de stående ud-
valg. 
 

Stouby-Hornum. 
Formand Anders Udbye Pedersen 
Vi er 6 i vores bestyrelse samt 
suppleanter der deltager i vores 
bestyrelsesmøder som vi holdt 2 

af i 2020. 

Vi afholder hvert år grundlovsmø-

de sammen med Venstre i Barrit. 

Vores byrådsmedlem Erling Juhl 
har besluttet ikke at genopstille. 
Vi har til erstatning fundet en 
rigtig god ny kandidat Viggo Kjær 
Poulsen som har stillet sig til rå-

dighed for vores område. 

Vi har haft tilgang af 11 nye med-
lemmer i år der ønsker at bakke 
op om Venstre og det lokale om-
råde. 
 

Hornsyld-Bjerre-Stenderup. 
Formand Rasmus Ole Hansen 
I vores forening er vi 7 bestyrel-
sesmedlemmer og vi holder typisk 
2 bestyrelsesmøder om året. Der-
udover holder vi medlemsmøder 
efter behov, dog ingen i 2020 og 
vi har endnu ikke planlagt nogen i 
2021. 
Medlem tallet er stabilt, vi har i 
år haft 3 der har meldt sig ud og 
vi har fået 4 nye medlemmer. 
Vi er glade for det arbejde vores 
mangeårige byrådsmedlem Lene 
Tinglev gør for vores lokalområde 
og for Hedensted Kommune og 
hun har heldigvis indvilget i at 
genopstille. 
 

Juelsminde og omegn. 
Formand Hans Henrik Rolskov 
Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter der deltager i be-
styrelsesmøder som vi normalt 

afholder 3 af om året. 

Vi forsøger at afholder medlems-
arrangementer når der er nye 
tiltag i vores by, f.eks. omkring 
den nye legeplads, dette måtte vi 
jo så desværre aflyst på grund af 
Corona. Vi holder normalt også 
grundlovsmøde sammen med 
Venstre i Glud i Parken ved Pals-

gård. 

Vores byrådsmedlem Carsten 
Clausen har desværre valgt ikke 
at genopstille. Vi er estimeret til 
at opstille 3 kandidater i vores 
område. Vi har i øjeblikket til-
sagn fra 2, så hvis der er en der 
går med et byrådsmedlem i 
”maven” så er der muligheder. 
 

Hedensted-Daugård-Ølsted. 
Formand Erik Tang 
Vi er kun 5 i vores bestyrelse, 
men vil meget gerne være flere. 
Så hvis du som medlem har lyst 
til at bidrag med lidt organisato-
risk arbejde i Venstre for vores 
lokale område og støtte op om 
vores lokale kandidater er du me-
get velkommen på vores general-
forsamling, som vi forsøger at få 
afviklet her i marts måned hvis 

Corona tillader det. 

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde 
og generalforsamling i 2020 ellers 
har der ikke været afholdt arran-

gementer lokalt. 

Vores medlemstal er meget sta-

bilt 3 afgange og 3 tilgange. 

Vores lokale byrådsmedlemmer 
er Gitte og Peter Sebastian har 
indvilget i at genopstille. Derud-
over har vi tilsagn fra 1. Men da 
vi er estimeret til at have 5 kan-
didater, mangler vi stadig 2. Så 
hvis der er en fra vores område, 
særlig Daugård eller Ølsted, der 
har lyst at gøre et stykke politisk 
arbejde for sit område, så kon-
takt en i bestyrelsen. 
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Uldum 
Formand Lars Knudsen 
Der er 5 i vores bestyrelse. Vi har 
kun afholdt det mest nødvendige 
i 2020 på grund af Corona så det 
er blevet til et bestyrelsesmøde 

og generalforsamling. 

Vi har en lille, men stabil med-
lemsskare med 1 tilgang og 1 af-

gang i indeværende år. 

Kirsten Terkelsen har jo været 
opstillet som kandidat for vores 
område i mange år. Hun har valgt 
ikke at genopstille denne gang. Vi 
er i gang med at finde en ny kan-
didat til at repræsentere vores 
område, vi har emner med ikke 
noget endelig tilsagn endnu. 
 

Barrit-Vrigsted 
Formand Arild Pedersen 
Vi er en stor bestyrelse på 9 plus 
suppleanter som er med til vores 
bestyrelsesmøder, som vi holder 

5 af om året. 

Vi håber og tror på at vi kan hol-
de grundlovsmøde i år. Derudover 
forventer vi at kunne arrangere 
et par virksomhedsbesøg når vi 

bliver mere Corona fri. 

Medlemstallet er meget stabilt. 
En lille netto afgang på 3 i inde-

værende år. 

Vi har en stabil kandidat og by-
rådsmedlem i Lars Poulsen. Han 
gør et stort stykke arbejde for 
vores lokalområde og Hedensted 
Kommune. Han har heldigvis ind-
vilget i at stille sig til rådighed en 
periode mere så det er vi rigtig 

glade for. 

Vi glæder os usigelig til at sam-
fundet igen lukker op så vi igen 
kan mødes og få gang i vores ar-
rangementer, både dem vi har i 
Venstre og øvrige i vores sam-
fund. 
 

Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold. 
Formand Jakob Toftebjerg 
Jeg har overtaget stafetten som 
formand for foreningen, efter 
vores mangeårige formand Tor-
ben Bagh, sidste år rejst til Nord-

sjælland. 

Vi er 5 i vores bestyrelse og hol-
der ca. 3 bestyrelsesmøder om 

året. 

Vi har ikke afholdt medlemsmø-
der i 2020 på grund af Corona og 
har endnu ikke planlagt noget for 

i år. 

Vi har en lille, men stabil med-
lemsskare og en netto til- og af-
gang på 0 i indeværende år. 
Vi har ikke nogen i byrådet fra 
vores område i øjeblikket. Jeg 
var selv opstillet sidst og blev 
valgt som 2. suppleant og har 

været indkaldt et par gange. Jeg 
stiller op igen og håber på at få 
en mere permanent tilknytning til 
byrådet denne gang. 
 

Tørring og omegn 
Bestyrelsesmedlem Holger Skjødt 
Vi er 8 i vores bestyrelse og har 
holdt 2 bestyrelsesmøder i 2020. 
Af medlemsarrangementer har vi 
kun holdt generalforsamling på 
grund af Corona. 
Medlemsskaren er stabil vi har 
haft en netto afgang på 1 i inde-
værende år. 
Vi har i øjeblikket Hans Vacker 
valgt ind i byrådet og Ole Ød-
mann valgt som 1. suppleant. De 
har begge stillet sig til rådighed 
for en ny periode. Vi er estimeret 
til at opstille 3 kandidater og det 
arbejder vi på lykkes. 
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Erik Vinther har været medlem af 
Regionsrådet i snart 12 år og har 
meddelt, at han ikke genopstil-
ler. En stor tak til Erik for hans 
indsats gennem de mange år. En 
indsats, der har været til stor 
gavn for Hedensted Kommune.  
 
Erik fortæller at et af de områ-
der, han har haft fokus på og af-
gørende indflydelse på, var sagen 
omkring lukning af ambulancesta-
tionen i Hornsyld.  
Det er af stor betydning for am-
bulancedækningen på Juelsmin-
dehalvøen med en ambulancesta-
tion i Hornsyld, og Erik fortæller, 
at han spillede en afgørende rolle 
i, at forslaget om lukning blev 
taget af bordet og vi beholdt am-
bulancestationen.  Tak for det! 
 
I samme boldgade fortæller Erik, 
at han flere gange rejst en debat 
omkring responstider for 112 i 
visse dele af vores kommune. 
Nogle steder er responstiderne 
for lange og med min hjælp er 
der nu i dag et fortsat fokus på at 
holde øje med responstiderne og 
gøre noget ved det. Det er med 
til at skabe en større tryghed for 
os som borgere i udkanten af re-
gionen.  Tak for det! 
 
Et tredie vigtigt område for Erik 
har været at fastholde og fortsat 
udvikle Horsens Sygehus som et 

regionalt akutsygehus.  Som man 
har kunnet set i de seneste år, er 
der sket meget på Horsens Syge-
hus, så sygehuset i dag er et godt 
sygehustilbud til borgerne i He-
densted (og Horsens). Et forhold, 
der glæder Erik rigtig meget. Tak 
for det! 
 
Så det er enormt vigtigt for He-
densted Kommune at have et 
regionsmedlem i Regionsrådet. 
 
Nogle af øvrige sager, der har 
været på dagsordenen de seneste 
4 år har været nedlæggelse og 
justering af regionale busruter, 
som er vigtige for at understøtte 
øget bosætning, også uden for 
Hedensted by. Det var især den 
østlige og vestlige del af kommu-
nen, der blev berørt heraf.  
 
Endelig har der på det sidste væ-
ret sagen omkring udlægning af 
arealer til grusgrave. Hvis vi skal 
sikre en fortsat god udvikling i 
Hedensted Kommune, skal vi også 
sikre indflydelse på anvendelse af 
vores arealer.  
 
Begge de sidste to områder viser, 
at et tæt samspil mellem de lo-
kale politikere og Erik som med-
lem af Regionsrådet er nødven-
digt for at få skabt debatterne og 
rejst de politiske flag.  
 
Thrine fortæller, at hun stiller op 
til Regionsrådet for at fortsætte 
det kæmpe arbejde Erik indtil nu 
har gjort.  Jeg kender det regio-
nale område ganske godt indefra, 
som personalechef på Aarhus Sy-
gehus gennem 3 år.  Aarhus Syge-
hus udgjorde dengang 40% af re-
gionens økonomi på sygehusområ-
det. Det har givet et ganske godt 
indblik i regionens drift, en ind-
sigt, jeg vil have god gavn af, 
hvis jeg bliver valgt.  Som Perso-
nalechef i Vejle Kommune i dag 
er jeg også inddraget i samspillet 

mellem sygehusene og kommu-
nens plejeområde, og pt. ikke 
mindst hele sundhedsindsatsens 
omkring Corona-virus. Netop Co-
rona-virus viser, hvor afhængige 
vi er af et godt sygehusvæsen og 
et tæt samarbejde mellem region 
og kommune. 
 
Mit politiske fokus vil være at 
fortsætte Eriks arbejde for et 
nært og trygt sygehustilbud til os 
i Hedensted Kommune. Det vil 
også være at sætte fokus på sam-
spillet mellem sygehusene, de 
praktiserende læger og Heden-
sted Kommune. Vi skal sikre os, 
at de forskellige ved, hvad de 
andre gør, så borgerne ikke kom-
mer i klemme. Det oplever vi 
desværre alt for mange gange, og 
der kan vi blive meget bedre. Det 
skal være trygt, også når man er 
syg og har behov for hjælp. Det 
skal også være trygt at komme 
hjem igen og enhver skal være 
tryg ved, at der følges op i kom-
munen og ved den praktiserende 
læge.  
 

Erik fortæller, at det har været 

12 gode år, som han altid vil se 

tilbage på med glæde og nu giver 

han stafetten videre til Thrine, 

som han håber, vælgerne vil bak-

ke op om.  

Hvorfor er det vigtigt for Venstre at have en 
med i Regionsrådet? 
Af Erik Vinther, nuværende Regionrådsmedlem og Thrine Nørgaard, spidskandidat til 

Regionsrådet for Venstre i Hedensted Kommune.  
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I skrivende stund er det sidste 
dag i vinteren, og i morgen ven-
ter første dag i foråret. Det er nu 
ikke længere mørkt, når jeg kø-
rer på arbejde og mørkt, når jeg 
kører hjem igen. Dagen er allere-
de tiltaget med 3 timer og 35 
minutter, og vi bevæger os rask 
mod lysere tider.  
Det er dejligt at se, hvor mange 
der benytter de længere dage til 
at komme ud og få vind på næ-
sen, og hvis man er heldig lidt sol 
på kinderne. 
Merete og Ole inviterer til me-
ningsfyldte traveture. Christian 
Juhl skriver ofte om jagt ture. 
Andre skriver om cykel ture, fe-
rieture, ture med familien m.m. 
 
Det er så vigtigt, at vi kommer ud 
og får os bevæget. På den måde 
booster vi vores energi niveau, og 
bliver i stand til at tænke langt 
mere kreativt. En kreativitet som 
vi skal bruge til at finde løsninger 
på vanskelige problemer. 
 
Jeg løb tidligere marathon. Det 
blev til 23 gange på den 42,195 
km lange rute og utallige kilome-
ter på træningsturene rundt i 
vores dejlige kommune. Der var 
mange, der spurgte mig, hvordan 
jeg kunne få tid til at løbe 6 dage 
om ugen, når træningen blev in-
tensiveret op mod en konkurren-
ce. Svaret ligger ligefor. Efter en 
kort intensiv interval tur, en lidt 
længere rolig tur eller den helt 
lange tur på 20 km eller længere 
var det som om, hovedet havde 
fået en oprydning på disken. 
Mange problemer der kunne virke 
uløselige faldt pludselig i hak på 
de rigtige hylder, når jeg var 
hjemme igen. 
 
Mange af mine marathonløb, 16 
stk, blev gennemført i Berlins 
gader i slutningen af september. 
Jeg er ikke et aktivt troende 
menneske, men én af de store 
oplevelser i Berlin var fredag den 
28. september 2002, hvor pastor 
Klaus Feierabend (KF) holdt en 
økumenisk gudstjeneste i Kaiser-

Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Som 
selv aktiv marathonløber startede 
KF sin tale på ”der blaue linie”. 
Den blå linie der markerer ideal 
ruten. Han talte om, at ingen kan 
holde ideal linien 100 % hverken i 
løbet eller i livet som sådan. På 
den måde drejede talen sig ind 
på vi mennesker, og hvordan vi 
vælger at leve vores liv. Til slut i 
talen drejede han fokus ned på 
jorden igen og de sidste skridt på 
den blå linie ind over målstregen. 
Et nyt mål, eller delmål måske, 
var nået. 
 
Den slags forholdsvis ekstreme 
udfordringen kan kun gennemfø-
res, hvis man kigger på mulighe-
der frem for begrænsninger. Hvis 
man vælger at kigge positivt på 
udfordringen og dele den op i 
mindre elementer, som skal nås, 
før næste element og så videre, 
indtil man er i mål. Det gælder 
marathonløb, lange cykelløb, 
lange traveture o.s.v., og det 
gælder også i de udfordringer, vi 
alle står med i tilværelsen helt 
generelt. 
 

Måske var det Søren Kirkegaard 
der sagde det, måske ikke, men 
citatet holder under alle om-
stændigheder. 
 
”At turde er at miste fodfæstet 
en stund – ikke at turde er at mi-
ste sig selv”. 
 

Med håbet om en spirende opti-

misme ønsker jeg alle et godt 

forår. 

Det er en kold tid, som vi lever i. 
Af Morten Blenker, Kommuneforeningsformand og medlem af Venstres FU. 
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Jens Hansen havde en bondegård 

På en vandretur i Palsgaard Slots-
park en smuk solrig januar dag 
kom jeg forbi denne statue 
”Konen med hundene” af Hanne 

Varming. 

Hver gang jeg ser den, glædes 
jeg og kommer til at tænke på 
min farmor. Hun var født i 1890, 
men formåede at bliver over 90 
år. Hun var en rigtig gæv landbo-
kvinde i Vestjylland. Grunden til 
at jeg kommer til at tænke på 
hende, når jeg ser statuen, er 
den varme og omsorg, statuen 
formår at vise mellem konen og 

hundene.  

En varme og omsorg, der var helt 
grundlæggende for min farmors 
holdning til dyr. Om foråret, når 
køerne kom på mark, husker jeg, 
at hun bekymrede sig om, hvor-
vidt køerne kunne holde varmen 
og det samme om efteråret, in-

den de kom på stald igen.  

Hendes glæde over de nyfødte 
kalve og hendes kærlighed til 
kattene, der vimsede om hende. 
Den kultur er jeg selv rundet af 
og bærer med mig som helt 
grundlæggende værdier i min 
tilgang til dyr,  landbruget og 
naturen. Hun havde, som på Pals-
gaard, en helt gul have i det tid-
ligere forår, når påskeliljerne 

blomstrede. 

Det fik mig til at tænke på børne-
sangen Jens Hansen havde en 
bondegård, IA IA IA OH, og på den 

gård der var en ko…  Den omsorg 
til dyrene som både mine barn-
doms erindringer om min farmor 
og som sangen giver indtryk af, er 
jeg overbevist om, at nutidens 
landmænd også har, om end vil-

kårene i dag er helt anderledes.  

Når man ser landbruget blive be-
skrevet i medierne i dag, kan 
man nemt stå med tilbage med 
et indtryk af, at landmænd kun 
kynisk tænker på at udnytte dy-
rene mest muligt og under usle 
vilkår.  Jorden skal bare gødes og 
udpines og forurening er de lige-
glade med. Et billede, jeg heldig-
vis ikke kan genkende, når jeg 
hører landmænd tale om deres 

landbrug.  

Landbrug er et milliard erhverv i 
Danmark og bidrager til vores 
velfærdssamfund. Landbruget er 
optaget af dyrevelfærd og der 
investeres i bedre produktionsfor-
mer. Et landbrug vi skal passe på 
og give vilkår, så de kan drive 
deres landbrug. Her i 2021 skal 
Folketinget forhandle store afta-
ler, der har afgørende betydning 
for landbrugets vilkår. Troels 
Lund Poulsen, vores lokale folke-
tingsmedlem, vil på bedste vis 
forsøge at varetage landbrugets 
interesse i disse svære forhand-

linger.  

Danmark er et landbrugsland og 
landbruget er meget mere end 
landbrug.  Det er beskæftigelse 
til 125.000 mennesker i selve 
landbruget og tilknyttede fødeva-
reindustri, det er en kæmpe eks-
port, og vigtigst - det er gode og 
sunde råvarer til dig og mig.  Så 
vi skal blive ved med at være et 

landbrugsland.   

Jens Hansen havde en minke-
farm, IA IA IA OH, Og på den 
farm, der var der mink…. 
I november 2020 lukkede regerin-
gen med et fingerknips et helt 
erhverv, nemlig vores minkavl, 
ud fra devisen Folkesundheden. 
Ingen tvivl om ar regeringen skal 
tage vare på folkesundheden, og 

især i en tid med Covid19.  Men 
at lukke et helt erhverv uden den 
fornødne lovhjemmel og uden 
tilstrækkelig inddragelse af mink-
avlernes og den landbrugsmæssi-
ge faglighed virker forhastet. Må-
ske kunne man med mere rettidig 
omhu have mindsket / begrænset 
smitten i minkbesætningerne og i 
det mindste have bibeholdt raske 

avlsdyr.  

Nu benægter Regeringen at have 
lukket et erhverv, og ja det er 
ifølge den efterfølgende lovgiv-
ning foreløbig kun lukket til ud-
gangen af 2021, men da alle 
avlsminkene også er aflivet, er 
grundlaget og forudsætningerne 
for erhvervet i stor omfang bort-
faldet. Men i de hektiske dage i 
begyndelsen af november, var 
beskeden til Danmark og til den 
enkelte minkavler” du skal slå 

alle dine dyr ned nu. ” 

Det skammelige i den sammen-
hæng er også, at det er gik rigtigt 
lang tid, inden minkavlerne fik 
vished for kompensation. Et er, 
at det kan tage lang at forhandle 
sig frem til selve erstatningen for 
nedlukningen, men den lovede 
bonus for hurtig nedslagtning 
burde kunne være udbetalt alle-
rede i 2020, så familierne havde 
et eksistensgrundlag.  En stor 
mangel på respekt for et helt 
erhverv og alle de folk, der havde 

deres levebrød og livsværk der.   

Fremtiden 
Lad os i det mindste bevare re-

spekten for landbruget og de 

mange dygtige folk, der hver dag 

arbejder der og et erhverv, der 

er vigtigt for Danmark og en sund 

fødevareproduktion. 

Af Thrine Nørgaard, næstformand, Venstre i Juelsminde 
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Barrit-Vrigsted 

Arild Pedersen 
Barrit Langgade 102 
7150 Barrit 
Tlf.: 75 69 10 10 / 20 88 57 10 

hjemme@ap-maskinfabrik.dk 

Hornsyld-Bjerre-Stenderup 

Rasmus Ole Hansen 
Søndergade 44 
8783 Hornsyld 
Tlf.: 22 17 36 71 

rasmusohansen@hotmail.com 

Stouby-Hornum 

Anders Udbye Pedersen 
Kalmarvej 21 
7140 Stouby 
Tlf.: 27 52 62 71 

andersudbye@gmail.com 

Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold 

Jakob Toftebjerg 
Østrupvej 55, Glud, 
8730 Juelsminde 
Tlf.: 40 26 59 59 

jakobtoftebjerg@hotmail.com 

Juelsminde 

Hans Henrik Rolskov 
Kejsdalen 58 
7130 Juelsminde 
Tlf.: 20 12 71 49 

hhrolskov@gmail.dk 

Hedensted-Daugård-Ølsted 

Erik Tang 
Syrenvej 2 
8722 Hedensted 
Tlf.: 28 45 84 35 

erik.tang@live.dk 

Løsning 

Henrik Andreasen 
Frederikslystvej 44 
8723 Løsning 
Tlf.: 75 79 03 69 / 40 59 03 69 

henrik.andreasen@hotmail.com 

Øster Snede 

Britta Jensen 
Skovvej 20, Kragelund 
8723 Løsning 
Tlf.: 75 89 34 17 / 20 14 34 17 

britta.skovvej20@gmail.com  

Lindved 

Aage Poulsen 
Agersbølvej 21, Lindved 
7100 Vejle 
Tlf.: 75 85 13 31 / 61 60 13 13 

l.l.poulsen@live.dk 

Tørringegnen 

Holger Skjødt 
Ribevej 4 
7160 Tørring 
Tlf.: 23 26 47 57 

ribevej4@post.tele.dk 

Hvirring-Hornborg-Korning 

Grete Christiansen 
Boring 24 
8763 Rask Mølle 
Tlf.: 75 67 84 71 / 60 80 60 71 

boringnedergaard@gmail.com 

Uldum 

Lars Knudsen 
Langagervej 4 
7171 Uldum 
Tlf.: 61 36 63 34 

ljkuldum@gmail.com 

VU Hedensted 

Rasmus Kvolsbæk Thingholm 
Tlf.: 22 88 54 06 

rasmusthingholm@gmail.com 

Venstre lokalforeninger i Hedensted kommune 
Formand for Venstres kommuneforening i Hedensted kommune 
Morten Blenker, Rosenvænget 25, 7130 Juelsminde, Tlf.: 61 63 21 62, blenker@me.com 

Formænd for Venstres lokalforeninger i Hedensted kommune 

Medlem af regionsbestyrelse 
Rasmus Ole Hansen, Søndergade 44, 8783 Hornsyld 

Tlf.: 22 17 36 71, rasmusohansen@hotmail.com 

Juelsminde 

Kirsten Blume Schmidt 
Birkevangen 29 
7130 Juelsminde 
Tlf.: 75 69 33 25 

kbs@profibermail.dk 

LOF - Liberalt Oplysnings Forbund - www.lof.dk 

Hedensted 

Merete Højgaard 
Tlf.: 75 73 45 09 / 30 71 37 01 

trekanten@lof.dk 

Venstre i Hedensteds Folketingsmedlem 
Finansordsfører: Troels Lund Poulsen 
Tlf.: 20 75 73 63 

troels.poulsen@ft.dk 

Venstre i Hedensteds Regionsrådsmedlem 
Erik Vinther 
Tlf.: 75 68 80 97 

erik.vinther@rr.rm.dk 

MARTS 

EU-udvalg Østjylland 
Peter Schmidt Hansen, Rousthøjsparken 61, 7130 Juelsminde 

Tlf.: 26 20 41 01, psh@jafnet.dk 



Returneres ved varig adresseændring 

Returadresse: 
Claus Hellesøe 
Klaks Møllevej 5, Korning 
8700 Horsens 

Merete Højgaard, Skoleleder 

 

75734509 / 30713701 

 

www.trekanten.dk / trekanten@lof.dk 

http://www.trekanten.dk
mailto:trekanten@lof.dk

