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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 
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Borgmesterkandidaten har 
ordet 

Så er der snart kommunalvalg. 
Den 16. november 2021 kl. 08.00 
slår valgstederne døren op. For-
håbentlig vil en masse glade bor-
gere vælte ind og tage aktiv del i 
demokratiet. Allerede fra den 5. 
oktober og frem til den 12. no-
vember kan der brevstemmes. 
Jeg håber, vi sætter rekord i 
valgdeltagelse. Og forhåbentlig 
vil mange sætte deres kryds ved 
en kandidat på Venstres liste. 
Vi har nemlig en stor liste med 20 
stærke lokale kandidater, der til 
sammen repræsenterer hele 
kommunen. Jeg håber, at rigtige 
mange vil bakke os op. Enten ved 
at stemme på den lokale kandi-
dat, på mig personligt eller på 
Venstres liste, så Venstre kan stå 
stærkt til de næste 4 år i kommu-
nalbestyrelsen. 
 
Og der er brug for et stærkt 
Venstre i Hedensted kommune 
de næste fire år.  
Vi skal have økonomien rettet op. 
Det er der brug for efter fire år 
med gældsætning, besparelser 
sendt ind i fremtiden og en bund-
linje, der er blevet 70 millioner 
kroner mindre. 
Vi skal have sat gang i vækst, 
ikke med flotte ord i læserbreve 
og på talerstole, men i virkelig-
heden. 
Vi skal øge velstanden, så vi kan 
betale for en bedre velfærd. 
Vi skal nemlig have en bedre 
ældrepleje, højere normeringer i 
børnehaver og vuggestuer, uden 
at forældrene skal betale mere. 
Og vi skal sikre, at skolerne ikke 
lukkes. 
Vi skal have ro på skatten. 
Vi skal ikke gældsætte kommu-
nen mere end de 140 millioner 
Socialdemokratiet allerede har 
lånt. 
 

Derfor har vi brug for et stærkt 
Venstre. Et stærkt Venstre til at 
trække væksten op. 
 
Venstres mål er, at 1% af alle i 
Danmark bor i Hedensted kom-
mune. Og at 1% af alle arbejds-
pladser i landet er i Hedensted 
kommune. Det kræver et stærkt 
Venstre at sætte den retning og 
nå målet. Heldigvis har vi gode 
venner i Det Konservative Folke-
parti, Ny Borgerlige og Liberal 
Alliance der er enige med os, og 
som vil hjælpe os med at trække 
den dagsorden. 
 
Og en stemme på Venstre ER en 
stemme på Venstre. Der er man-
ge valgforbund til kommunalval-
get denne gang. Det mest iøjne-
faldende er valgforbundet mel-
lem DF og Socialdemokratiet. Nu 
ved man pludselig ikke, om man 
stemmer rødt eller blåt, når man 
sætter sin stemme på DF eller 
socialdemokratiet. En stemme på 
en lokal socialdemokrat kan plud-
selig blive en stemme på DF. El-
ler en stemme på DF´s liste kan 
pludselig blive en stemme på Ka-
sper Glyngø. 

I Venstre har vi tonet rent flag. 
En stemme på Venstre ER en 
stemme på Venstre. Den, du 
stemmer på, får også din stem-
me. Det må være det mest rigti-
ge. 
Vi har brug for din hjælp. Støt 
Venstre, støt din kandidat. Vi har 
brug for alle gode Venstre kræf-
ter. En hjælpende hånd i valg-
kampen. Tag din nabo med ud og 
mød Venstres kandidater på ga-
der og stræder. Tag genboen 
med ned og stem. Sammen kan vi 
gøre Venstre stærkere. 
 
Husk! Politik er en holdsport. 
Det er holdet, der gør os stærke. 
Det er størrelsen på holdet, der 
giver os indflydelse i kommunal-
bestyrelsen de næste fire år. 

Af Ole Vind, Borgmesterkandidat og gruppeformand 
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Et vigtigt valg for Venstre 

Snart er der gået 4 år siden sidste 
kommunalvalg. Jeg husker tyde-
ligt valgkampen i 2017, hvor vi i 
Venstre desværre tabte borgme-
sterposten på en trist baggrund. 
Vi fik et flot resultat, men Dansk 
Folkeparti ønskede jo desværre 
at sætte en socialdemokrat i 
borgmester-stolen. En trist og 
helt uforklarlig beslutning, der 
kun har gjort Hedensted Kommu-
ne fattigere. De mange gode 
fremskridt som tidligere Venstre-
borgmester Kirsten Terkilsen hav-
de sat i søen er stort set på alle 
områder sat på pause eller afvik-
let.  

Venstre har igen til dette valg en 
stærk liste med kandidater fra 
hele Hedensted Kommune. Vi er 
dermed godt rustet til den kom-
mende valgkamp og vi skal gen-
vinde borgmesterposten. Jeg har 
selv gennem de seneste måneder 
haft fornøjelsen af at være ude 
på en lang række besøg med vo-
res mange dygtige kandidater og 
glæder mig over, hvor godt re-
præsenteret vi er som parti. Det 
kan vi alle med rette være stolte 
over ! 
Jeg tror på at vi kan sætte os for 
bordenden igen, men det kræver 
en indsats af os alle sammen. Det 
bliver en kamp fra hus til hus og 
vi skal gøre vores ypperste for at 
nå i mål. 

Med Ole Vind som en dygtig og 
vellidt spidskandidat i front kan 
og skal det lykkes ! Jeg kan varmt 
anbefale at bakke op om Ole Vind 
og de øvrige kandidater. Jeg vil 
selv bruge tiden fra efterårsferi-
en og frem til kommunalvalget på 
at støtte op om vores lokale valg-
kamp i Hedensted Kommune.  
Vi mødes forhåbentligt i løbet af 
de kommende uger og jeg håber 
også du som medlem af Venstre 
vil være med til at give den en 
skalle. Vi kan vinde, hvis vi kæm-
per sammen. 
God valgkamp  

Af Troels Lund Poulsen (MF), Finansordfører for Venstre 
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Landmand  
Bor i Vrigsted 
Lokalforening: Barrit-Vrigsted 
Kort om mig: 
Jeg er 56 år. Har været valgt til 
byrådet i de seneste tre perioder, 
hvor jeg har arbejdet som med-
lem af Teknisk Udvalg og Læ-
ringsudvalget. De sidste fire år 
har jeg også været næstformand 
for Hedensted Spildevand. 
Privat er jeg gift med Bente. Vi 
har tre børn på 27, 23 og 18 år. 
Jeg er uddannet landmand. I 
1988 købte vi gården i Vrigsted 
hvor vi bor og som vi driver med 
planteavl og juletræer. 
Mærkesager: 
Nogle af mine mærkesager på det 
tekniske område er bedre oprens-
ning af vandløb, udfordre planlo-
ven så der kan ske udvikling på 
landet, at der laves flere bygge-
grunde i vores landsbyer og min-
dre byer og ikke mindst at sikre 
en skraldeordning der er så billig 
og retfærdig som det er muligt. 
Udvalget for Læring drejer det 
sig om at udvikle og renovere 
skoler, uanset størrelse, for at 
sikre vore lokalsamfund. Herud-
over arbejder jeg for at sikre en 
fornuftig balance mellem dagple-
je og vuggestuepladser. Så vi sik-
rer et bredt tilbud til småbørns-
forældrene. 
Økonomien i kommunen skal væ-
re god og sund, så vi fortsat har 
råd til en god ældrepleje. Asfalt 
på vore veje, og mange andre 
ting som er til gavn for borgerne i 
kommunen. 

Sekretariats-, udviklingschef og 
personalechef i Haderslev Kom-
mune 
Lokalforening: Øster Snede 
Kort om mig: 
Jeg er 46 år. Gift med Jens, der 
er landmand. Vi bor på en gård i 
Båstrup. Sammen har vi 4 børn i 
alderen 12-20 år. 
Uddannet  cand.sc ient .po l 
(Kandidat i Statskundskab) fra 
Århus Universitet. Efterfølgende 
suppleret med flere lederuddan-
nelser. 
Fritiden bruges på politik, fit-
ness, bøger, gåture og ikke 
mindst samvær med familie og 
venner. Før jeg blev politiker, 
har jeg også lavet en del frivilligt 
arbejde. 
Mærkesager: 
Kernevelfærden på områderne 
børn, unge, uddannelse og ældre. 
Vi kan gøre det endnu bedre ved 
mindre bureaukrati og kontrol og 
mere tillid, sund fornuft og an-
svar til den enkelte medarbejder.  
Sund økonomi i kommunen. Vi 
skal hele tiden have fokus på, om 
vi bruger pengene rigtigt og have 
respekt for, at vi forvalter andres 
skattekroner. 
Gode rammer for erhvervslivet. 
Som samfund lever vi af de priva-
te initiativer. Så myndighedsbe-
handlingen skal ske med udgangs-
punkt i dialog, service og samar-
bejde. 
Både centerbyer og landområder 
skal udvikles. Det sker ved at pri-
oritere byggegrunde, infrastruk-
tur, stier og så videre og ved at 
bevare børnepasning og skoler 
lokalt.  

Driftsleder markbrug  
Hyrup Søndergård 
Bor i Stouby 
Lokalforening: Stouby-Hornum 
Kort om mig: 
Jeg er gift med Tina og sammen 
har vi 2 drenge. 
Jeg arbejder som Driftsleder i 
Markbruget hos Anders Lage i Hy-
rup, hvor vi producerer verdens 
bedste og sundeste samt mest 
klimavenlige fødevarer. 
I min fritid bliver der udover min 
familie tid til lidt frivillige besty-
relsesposter i Stouby Multihus og 
Vores Købmand Stouby. 
Mærkesager: 
Venstre lukker ikke skoler De skal 
bevares og udvikles. De er hjør-
nesten i enhver by  
Den røde flertalsgruppe i byrådet 
har forsømt byggegrunde-
kontoen. Den skal vi hurtigst mu-
ligt have genfyldt med bygge-
grunde i HELE kommunen. 
Vi har et godt og stærkt for-
eningsliv i vores kommunen. Det 
vil jeg gerne styrke og udbygge. 
Vi skal i Venstre rykke sammen i 
valgbussen og forene alle gode 
kræfter, 
Der skal kæmpes fra hus til hus, 
det bliver tæt. 
Men Venstre skal have nøglerne 
tilbage til Rådhuset og dermed 
Ole Vind i Borgmesterstolen  
Det vil jeg som kandidat gøre mit 
yderste til. 
GOD VALGKAMP TIL ALLE  
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Journalist 
Bor i Hornsyld 
Lokalforening: Hornsyld-Bjerre-
Stenderup 
Kort om mig: 
Jeg er 63 år og gift med Claus 
Tingleff. Bor på Skerrildgaard ved 
Hornsyld 
Jeg har siddet i byrådet i fire pe-
rioder, de sidst otte år som for-
mand for udvalget for teknik.  
Jeg driver i dag mit eget firma, 
LET Kommunikation. 
Mærkesager: 
Et stærkt erhvervsliv er nøglen til 
velfærd. Vi skal have vækst i vo-
res kommune, for vækst skaber 
velstand - og velstand skaber mu-
lighed for et trygt samfund, hvor 
vi kan hjælpe dem, der har be-
hov – herunder en god og værdig 
ældrepleje. 
Jeg vil arbejde for vores lokal-
samfund og for at bevare skoler-
ne. Vi skal være klar med udstyk-
ninger i hele kommunen og un-
derstøtte private, der vil bygge-
modne.  
Jeg vil arbejde for vejprojekter, 
der binder kommunen sammen, 
f.eks. en bedre vej mellem Horn-
syld og Hedensted - og vi skal 
have flere cykelstier. 
Vi skal fremme grøn omstilling og 
tage ansvar for at løse klima-
udfordringerne. Mere biodiversi-
tet, dog uden at lade alt gro til – 
men ved spændende projekter, 
f.eks. blomsterenge og blom-
strende buske.  

Procesoperatør på Palsgård 
Bor Glud 
Lokalforening:  
Glud-Hjarnø-Skjold-Rårup 
Kort om mig: 
Jeg er 40 år, gift med samme 
kone i 14 år, 2 skolesøgende 
børn.  
Jeg er formand på As friskole på 
7. år.  
Ny valgt formand for idrætsklub-
ben SS Skjold i Glud.  
Formand i vores lokale Venstre 
vælgerforening 
Mærkesager: 
Jeg vil arbejde for en decentral 
struktur, så vi får endnu mere liv 
i lokalsamfundene.  
Størst mulig personlig frihed un-
der ansvar for den enkelte bor-
ger. 
De, der har behov for en hånds-
rækning, skal have den fornødne 
hjælp til selvhjælp. 
Erhvervslivet skal have gode kår 
for udvikling og ekspansion. 
Landbruget skal kunne fungere 
uden unødige restriktioner. 
Vores børn og unge skal have go-
de muligheder for pasning og ud-
dannelse. 
Fritids- og foreningslivet skal ha-
ve gode kår, så sport og andre 
aktiviteter støttes. 

Jeg er en ung lokal ildsjæl, der 

vil arbejde utrætteligt for dit 

lokalområde. 

Senior product support engineer 
Bor i Lindved 
Lokalforening: Lindved 
Kort om mig: 
Jeg er 45 år gift med Varinka. Vi 
har 3 dejlige børn, som alle går 
eller har gået i vores lokale skole 
i Lindved. Her er der lys, luft, 
gode venner og dejlige naboer, 
samt et godt foreningsliv til glæ-
de for os alle i byen. 
 
Til daglig arbejder jeg med tele-
kommunikationssystemer i en 
virksomhed i Horsens. Mit arbej-
de består i at lokalisere fejl og 
finde på bedst mulige løsninger. 
 
Som formand for Lindved lokalråd 
arbejdet jeg på at gøre en forskel 
og hjælpe vores lokalområde med 
at blomstre og udvikle sig. Jeg vil 
gerne være et frisk pust i lokal-
politik, og er klar til at blive me-
re involveret og tage ansvar på 
den lange bane – og derfor stiller 
jeg op til kommunal- bestyrelsen 
i Hedensted kommune. 
Mærkesager: 
Jeg vil arbejde for at styrke de 
lokale foreninger, booste udvik-
lingen af vores små samfund - 
med byggegrunde, gode instituti-
oner og skoler som understøtter 
de unge på bedste mulige måde, 
samt støtte og videreudvikle et 
stærkt erhvervsliv. 

Venstre ønsker vækst i vores 

kommune, vores mål er at 1% af 

Danmarks befolkning skal bo i 

Hedensted kommune, også at 1% 

af arbejdspladserne er hos os. 

Det skal nævnes at Venstre IKKE 

lukker skoler, vi arbejder for at 

udvikle vores samfund, ikke af-

vikle det. 
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Landmand 
Bor i Korning 
Lokalforening: Hvirring-Hornborg-
Korning 
Kort om mig: 
Jeg er 57 år og gift med Jane. Vi 
har en voksen datter og 2 børne-
børn. 
Privat er jeg landmand og gård-
ejer i Korning. Vi driver et har-
monisk landbrug med fjerkræ- og 
planteproduktion. 
Jeg har siddet i byrådet i de sid-
ste 8 år, bl.a. i Udvalget for Læ-
ring, Udvalget for Social & Om-
sorg og i Udvalget for Teknik. 
Jeg har altid været aktiv i besty-
relsesarbejde, bl.a. i Landbofor-
ening, Fjerkræorganisationer, 
men også lokalt i Idrætsforening, 
Vandværk m.m. 
Mærkesager: 
Vores kommune skal fortsat have 
mulighed for at udvikle sig, med 
fokus på vækst i arbejdspladser 
og mulighed for bosætning i både 
center- og lokalområder. Dette 
skal styrke alle vore skoler, som 
er det centrale omdrejningspunkt 
i særligt vore mindre byer. 
For mig er stærk økonomi helt 
afgørende i udviklingen af god 
trivsel og velfærd. 
Klima og miljø skal tænkes ind i 
alle nye tiltag og beslutninger, 
men ikke hurtigere end den sun-
de fornuft bevares. 
Ansvar og tillid skal længere ud 
til vore helt borgernære medar-
bejdere.  

Supply Chain Manager på Credin 
Bor i Juelsminde 
Lokalforening: Juelsminde og om-
egn 
Kort om mig: 
Jeg er 64 år. Jeg er gift med Bibi, 
og vi har 6 børn.  
Jeg har boet, først i As og siden i 
Juelsminde siden 1962. 
Jeg har siddet som formand for 
Venstre i Juelsminde i en periode 
og nu er jeg formand for Venstre 
i Hedensted Kommune.  
Jeg er samtidig med i Venstres 
hovedbestyrelse, og jeg er også 
valgt som medlem af Venstres 
forretningsudvalg på landsplan. 
Jeg har ca. 40 års erhvervserfa-
ring. Heraf ca. 20 år på topniveau 
som henholdsvis produktionsdi-
rektør og indkøbsdirektør. Jeg 
arbejder i dag på Credin som an-
svarlig for vores supply chain. 
Mærkesager: 
Jeg stiller op for Venstre i Juels-
minde, og lokalt er jeg meget 
optaget af at sikre de bedste be-
tingelser for alle dem, der arbej-
der med og betjener de mange 
turister, vi har hvert år.  
Jeg vil arbejde hårdt for den 
vækst dagsorden, der skal sikre 
kommunens fortsatte udvikling. 
For mig er det meget vigtigt, at 
vi altid sætter borgeren før sy-
stemet. Vi skal hjælpe dem, der 
har hjælp behov, men vi skal og-
så turde stille krav.  
Et friplejehjem i Juelsminde står 
også mit hjerte nært.  

Leder på  
Vejle Idrætshøjskole og -
efterskole 
Bor i Hedensted 
Lokalforening: Hedensted-
Daugård-Ølsted 
Kort om mig: 
Jeg er 49 år. Opvokset i As og 
bosiddende i Hedensted, med 
min hustru og 3 børn. 
Cand.Sc. i Idræt og Sundhed og 
har de seneste 20 år arbejdet 
med idræt og unge på højskole 
og efterskole.  
Desuden har jeg siddet i bestyrel-
sen for foreningen af folkehøjsko-
ler i Danmark, som udover at re-
præsentere alle landets højskoler 
og deres ansatte, også har et for-
lag, som udgiver højskolesangbo-
gen. 
Har siddet i byrådet og udvalget 
for læring de seneste 8 år, dertil 
er jeg næstformand i Ungdoms-
skolen. Jeg har derudover været 
formand for byggeudvalget på 
Hedensted skole, udviklingspla-
nen i Løsning, Midtby planen i 
Hedensted m.m.  
Mærkesager: 
Vækst i kommunen, så vi kan sik-
re at vi fremover har en stærk 
decentral og selvstændig kommu-
ne mellem Horsens og Vejle.  
Børnefamilier og børns udvikling 
Understøtte frivilligheden og den 
lokale virketrang. 
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Udviklings- og juridisk chef  
Bor i Aale 
Lokalforening: Tørring og omegn 
Kort om mig: 
Jeg er 44 år og gift med Maria, 
der er den lokale præst i Aale, 
Hjortsvang (Linnerup). Vi har 3 
hjemmeboende børn, der går i 
skole i Aale (3. klasse), Rask Møl-
le (7. klasse) og Tørring Gymnasi-
um. Jeg arbejder som udviklings- 
og juridisk chef i Rescale, der 
opfører og sælger udlejningsboli-
ger til større investorer.   
Mærkesager: 
Hedensted Kommune er decen-
tral – for alvor. Det er derfor me-
get vigtigt, at alle bliver hørt fra 
øst til vest herunder de mindre 
samfund. De små samfund skal 
udvikles og ikke afvikles. Jeg vil 
arbejde for, at der altid er gode 
forudsætninger herfor.  
 
Det betyder bl.a.: 

 Der skal være mulighed for at 
bosætte sig i hele kommune 
og der skal altid være bolig-
grunde til salg i hele kommu-
nen. 

 Der skal være lejeboliger til 
alle med god kvalitet. 

 Cykelstier til skoler og center-
byerne skal prioriteres højt. 

 De små skoler skal naturligvis 
ikke lukkes. 

 De faldefærdige bygninger 
skal nedrives. 

Der skal være bedre regionale 
busruter til ungdomsuddannelser 
i Horsens og Vejle.  

Boghandler 
Bor i Hedensted 
Lokalforening: Hedensted-
Daugård-Ølsted 
Kort om mig: 
Jeg er 50 år. Gift med Ricco og 
sammen har vi fire børn i alderen 
19-28 år. 
Vi har boet i Hedensted i 30 år 
hvor jeg de seneste 18 år har dre-
vet Hedensted Boghandel & Lege-
tøj. 
Jeg brænder for at udvikle og 
skabe, så det bringer værdi for 
flest mulige. 
Jeg blev valgt til byrådet i He-
densted kommune ved sidste valg 
og har i indeværende periode 
bl.a. haft sæde i Beskæftigelses-
udvalget. 
Mærkesager: 
Fokus på gode rammer for indu-
stri- og handelslivet så lokale ar-
bejdspladser fastholdes og udvik-
les. 
Udvikling af vores centerbyer så 
vi kan modstå konkurrencen og 
være et godt alternativ til vores 
store nabo købstæder. 
Gode rammer for fritidsliv samt 
gode tilbud på børnepasnings- og 
skoleområdet, så det bliver at-
traktivt at bosætte sig i Heden-
sted kommune. 

Belysnings sælger. 
Bor i Løsning. 
Lokalforening: Løsning 
Kort om mig: 
Jeg er 56 år og gift med Tina, der 
er hjemmeserviceassistent. Vi 
nyder at være en del af et lille 
lokalsamfund.  
Vi har en voksen søn og 2 børne-
børn, der begge går på Løsning 
Skole. 
I mit arbejdsliv er jeg belysnings-
sælger hos Højager Belysning A/
S. Jeg har arbejdet med handel i 
40 år.  
Lokalt er jeg medstifter og for-
mand for bestyrelsen i Bikub1, 
næstformand i den selvejende 
institution Byens Hus og involve-
ret i andre lokale arbejdsgrup-
per. 
Jeg er medlem af Fritidsudvalget 
i Hedensted Kommune hvor vi 
understøtter det frivillige fore-
ningsarbejde på tværs af kommu-
nen.  
Mærkesager: 
Til byrådsvalget er jeg opstillet 
på liste V som nummer 12.  
Vil du have lokal repræsentation i 
byrådet og sikre lokal indflydelse, 
så er det de personlige stemmer, 
der tæller. 
Er der områder eller emner, du 
gerne vil have en snak med mig 
om, er du mere end velkommen 
til at kontakte mig.  
Ansvaret for forvaltningen af bor-
gernes skattekroner ligger hos 
byrådet, der har ansvaret for at 
skabe værdi for den enkelte og 
fællesskabet. 
Jeg ser det som en forpligtelse, 
at vi arbejder for vækst både 
lokalt og i hele kommunen. 
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Butikschef hos Møblér i Vejle 
Bor i Tørring 
Lokalforening: Tørring og omegn 
Kort om mig: 
Jeg er 59 år. Gift med Janne der 
er fysioterapeut. Vi har 3 børn på 
29-28-24 år samt 1 barnebarn. 
Jeg er født op opvokset i Klejs på 
Juelsminde halvøen. 
Har boet i Tørring siden 1997.  
Har arbejdet med detailhandel i 
42 år. Til daglig er jeg butikschef 
hos Møblér Vejle.  
Jeg genopstiller til min forhå-
bentlige 5.periode i Hedensted 
byråd.  
Den sparsomme fritid bruges me-
get gerne sammen med familien, 
enten hjemme i Tørring eller i 
sommerhuset i Juelsminde. 
Er i nuværende periode næstfor-
mand i fritid og fællesskab samt 
formand for fritidsudvalget. 
Lokalt er jeg medlem af Tørring 
udviklingsråd, og involveret i 
mange lokale arbejdsgrupper. 
Mærkesager: 
- Foreningslivet / frivillighed: 
Jagten på Danmarks bedste kom-
mune at være frivillig i. 
- Øget bosætning: En nødvendig-
hed for at fastholde vores skole-
struktur. 
- Borger inddragelse: Vi skal have 
borgerne med i udviklingen af 
deres lokalsamfund. 
- Erhvervsområdet: Bedre udnyt-
telse af vores placering på det 
østjyske vækstbånd 

Lektor på Rosborg Gymnasium og 
HF i Vejle 
Lokalforening: Hedensted-
Daugård-Ølsted 
Kort om mig: 
Jeg er 53 år og bor i Hedensted. 
Jeg er gift med Jørgen og har tre 
voksne børn og et barnebarn.  
Jeg underviser i erhvervsøkonomi 
og matematik på Rosborg Gymna-
sium I Vejle og har et mindre råd-
givningsfirma hvor jeg rådgiver 
landmænd omkring driftsøkono-
mi, strategi og ledelse.  
I foråret blev jeg valgt som for-
mand for Venstrevælgerforenin-
gen i Hedensted, Daugaard og 
Ølsted. 
Udover mit job som gymnasielæ-
rer er jeg også formand for He-
densted Fjernvarme og bestyrel-
sesmedlem i brancheforeningen 
Dansk Fjernvarme.  
Endelig er jeg bestyrelsesmedlem 
og medejer af en større land-
brugsvirksomhed i Rumænien. 
Mærkesager: 
 Grøn omstilling 
Grøn omstilling bidrager til at 
skabe vækst og arbejdspladser.  
Hver bolig der skifter fra olie- 
eller gasfyr til fjernvarme, sparer 
miljøet for ca. 4 tons Co2 udled-
ning om året. Det svarer til 8 fly-
rejser til Sydeuropa.  
Vi skal have flere lade standere 
ved de kommunale bygninger og i 
samarbejde med private.  
Flere elbiler bl.a. i hjemmeple-
jen og så skal vi have flere solcel-
ler på tagene når vi bygger nyt.   

Teknisk serviceleder på  
Juelsminde Skole 
Bor i Juelsminde 
Lokalforening: Juelsminde og om-
egn 
Kort om mig: 
Jeg er 61 år bosiddende i Juels-
minde siden 1980. Gift og har 2 
voksne børn. 
Jeg har tidligere siddet i byrådet 
i 8 år. 
Næstformand i Juelsminde vi-
sionsråd. 
Formand for Juelsminde Runners 
Tillidsmand for serviceledere i 
Hedensted Kommune. 
Mærkesager: 
Brænder for foreningspolitik og 
har tidligere siddet i udvalg som 
har haft dette emne.  
Hedensted Kommunes mange lo-
kalråd har også stor interesse, da 
det giver mange input og kend-
skab til hvad der er på spil og 
hvilke tanker der rører sig, i de 
forskellige lokalområder.  
Turistpolitikken vil også blive 
fulgt tæt. 
Økonomi og kommunes tilstand 
vil der blive kigget til. 
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Cand.merc.aud revisor. 
Bor i Ølholm 
Lokalforening: Tørring og omegn 
Kort om mig: 

Jeg er 50 år og mor til 2 børn på 

14 og 17 år, samt bonusforælder 

til 2 drenge på 20 og 24 år.  

Jeg er uddannet cand.merc.aud. 
og har arbejdet 20 år som revisor 
hos Deloitte i Århus. De seneste 
par år har jeg arbejdet med øko-
nomien på Castberggård i Urlev. 

Jeg har gennem tiden deltaget 

aktivt i det lokale foreningsliv, 

herunder boldklubbens bestyrel-

se, Lokalrådet og Skolebestyrel-

sen. 
Mærkesager: 
Jeg vil arbejde for: 
At der ikke lukkes SKOLER. 
At Hedensted Kommune har de 
BEDSTE skoler for ALLE børn 
At der er VÆKST og udvikling i 
hele kommunen 
At der altid er BYGGEGRUNDE i 
alle skolebyer 
At kommunens ÆLDRE får en an-
stændig pleje 
At Hedensted Kommune er god at 
være borger i FOR ALLE – vi kan 
ikke være bedst til det hele, men 
vi SKAL altid gøre os umage! 
At der gentænkes og NYTÆNKES 
på alle kommunale opgaver, sto-
re som små, så vi ikke står stille i 
”sådan plejer vi at gøre” 
At der føres en FORSVARLIG øko-
nomisk politik – pengene skal bru-
ges rigtigt på de rigtige løsninger 

Lærer 
Bor i Stenderup 
Lokalforening: Hornsyld-Bjerre-
Stenderup 
Kort om mig: 
Jeg er 47 år, og gift med Alex. 
Sammen har vi fire sønner på 25, 
22, 15 og 9 år.  
Vi bor i Stenderup, hvor vi har 
vores heste. Jeg er født og op-
vokset på en gård i Ravnholt, gå-
et på Skjold og Rårup Skole og tre 
år på Hellebjerg Idrætseftersko-
le.  
Jeg er lærer på Daugård Skole i 
flexjob. 
Jeg har altid været aktiv i for-
eningsliv, og begyndte som 13-
årig at træne børnegymnastik i 
RGIF, hvor jeg senere fik min 
start på bestyrelsesarbejde. 
Mærkesager: 
Alle skoler kan meget for mange 
børn, men de små skoler kan 
endnu mere for nogle børn. 
Store skoler er ikke lig med stør-
re faglighed, så vi skal bevare 
alle vores skoler med de nuvæ-
rende antal klassetrin. 
Stærke lokalsamfund er til gavn 
for hele kommunen. 
Så byggegrunde i alle skoledi-
strikter, store som små, så skal 
alting nok gå. 
Det skal være sikkert at færdes 
på vejene.  
Bedre og sikre skoleveje i hele 
kommunen, og lysregulering, hvor 
det giver mening. 
Man sparker ikke på nogen, der 
ligger ned! 
Ansatte på Jobcentret skal blive 
bedre til at hjælpe og kommuni-
kere med mennesker, der har 
brug for hjælp til at komme vide-
re i livet. 

Adm. direktør 
Bor i Hedensted 
Lokalforening: Hedensted-
Daugård-Ølsted 
Kort om mig: 
Jeg har mange års politisk og er-
hvervsmæssig erfaring samt for-
enings erfaring bl.a. som formand 
for Venstres vælgerforening i He-
densted og 10 år i Hornborg. 
Mærkesager: 
Jeg ønsker at stille min politisk 
og erhvervsmæssige erfaring til 
rådighed for at gøre Hedensted 
kommune til en stærk og handle-
kraftig kommune hvor den decen-
trale tanke har første prioritet. 
Der skal være gode valgmulighe-
der for ældre lokalt og der skal 
ydes en værdig ældrepleje. 

Den natur som vores kommune 

fra tidernes morgen er begunsti-

get med, skal værnes med re-

spekt og ansvar. 
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Landmand 
Bor i Uldum 
Lokalforening: Uldum 
Kort om mig: 
Jeg er gift med Jane og vi har 3 
børn på 31, 25 og 22 år. 
Jeg er født og opvokset lidt nord 
for Hedensted i Spettrup.  
Jeg er uddannet landmand i 
1987. Med et par lederjobs inden-
for landbruget, et udenlandsop-
hold og overbygningsuddannelse 
blev jeg selvstændig landmand i 
1994. 
Vi driver et landbrug med pri-
mært smågriseproduktion og 
planteavl. 
Jeg har altid interesseret mig for 
foreningslivet og har bl.a. været 
formand for den lokale venstre 
vælgerforening i de seneste 7 år. 
Mærkesager: 
Jeg stiller op for at være med til 
at føre Ole Vind frem til borgme-
sterposten. 

Desuden vil jeg arbejde for at 

kommunen har en stærk økono-

mi, støtter op om erhvervslivet, 

har den enkelte borger i cen-

trum. 

Opstiller til regionsrådet 
Personalechef i Vejle Kommune 
Bor i As 
Lokalforening: Juelsminde og om-
egn 
Kort om mig: 
Jeg er opvokset på landet i Vest-
jylland og uddannet jurist fra 
Aarhus Universitet. 
Siden 2013 har Bjørn og jeg boet 
her i As. Vi har 4 voksne drenge.  
Jeg er formand for Palsgaard 
Sommerspil, fordi kulturen og 
frivillighed også er en del af det 
gode liv. 
Jeg har tidligere arbejdet på bå-
de Herning og Aarhus Sygehus.   
Jeg har valgt kun at stille op til 
Regionsrådet, fordi jeg vil kunne 
gøre det ordentligt. 
Mærkesager: 
Jeg vil, at det skal være trygt for 
dig som patient at komme på 
hospitalet og hjem igen. Du skal 
være tryg ved, at der er et tæt 
samarbejde mellem hospitalet og 
kommunen, hvis du bor på pleje-
hjem, får hjemmepleje, skal ha-
ve genoptræning eller anden 
hjælp. Du skal bruge din tid på at 
blive rask igen. 
Regionshospitalet i Horsens skal 
fortsat udvikles, så vi har et hos-
pital i nærområdet.  
Det skal også være trygt på det 
psykiatriske område, som i den 
grad trænger til en oppriorite-
ring. Corona har skabt et endnu 
større behov for psykiatrisk 
hjælp, også for børn og unge, og 
den opgave skal løftes.  

Vi skal have gang i en fornuftig 

grøn omstilling i Regionen. Det 

betyder fx minimering af mad- og 

ressourcespild, energioptimering, 

også på busdrift.  
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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 

Morten Juhl Lassen 
Havrevænget 23 
8722 Hedensted 
Tlf.: 40 26 45 17 

mjl@agrostrat.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 

Ole Sommer Hansen 
Brædstrupvej 22, Åle 
7160 Tørring 
Tlf.: 23 31 81 41 

oh@energimail.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 

JUNI 

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 
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