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Et stærkt A - hold er klar. 

Socialdemokratiet er nu klar til at føre valgkamp i hele Varde Kommune med 

14 kampklare kandidater som alle i den grad ser frem til at gå på gaden, og 

ud til lokale debatmøder for møde vælgerne med nogle gode og klare 

politiske budskaber som vil kunne sætte en anden politisk dagsorden i 

byrådet efter valget. 

Med vort unge og alsidige team vil det bringe gennemsnitsalderen i et 

kommende byråd ned på et niveau og derved være med til at repræsentere 

vor befolkning på en god og bedre måde i den ny kommunalbestyrelse for 

hele Varde kommune. 

Inden så længe vil man kunne møde disse kandidater i deres røde jakker som 

symboliserer en ægte socialdemokrat og her vil man få muligheden for en 

god dialog om de mærkesager som hver enkelt kandidat ser som det vigtigste 

budskab at bringe med ind i arbejdet i byrådet, for at skabe en bedre fremtid 

for borgerne i Varde kommune. 

Så med en "Rød" rose i hånden og et godt politisk budskab, er A -holdet klar 

til at styrke og fremme mandattallet i det kommende byråd efter valget d. 21. 

november, og helst med en socialdemokrat i borgmesterstolen. 

Glæd dig til at møde vort hold. 

Med venlig hilsen 

Socialdemokratiet i Varde 

 

 

 



Søren Laulund – Din borgmesterkandidat 

for socialdemokratiet 

Nr. 1 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg er panserbassen med det røde hjerte! 

Jeg vil kæmpe mod uretfærdighed og 

ulighed i vores kommune.  

Jeg er Borgernes tillidsmand 

Mit kernebudskab: 

Jeg er ikke blevet socialdemokrat – jeg blev født som socialdemokrat, og har 

altid været det.  

Jeg har oplevet uretfærdighed i kommunens service til borgerne. Når jeg som 

politimand har mødt borgeren på gaden, der kom kørende på sin Puch maxi 

med en grøn Arla kasse bagpå, har jeg altid stødt på et menneske, der har 

haft brug for støtte for at komme videre. Jeg har været sendt ud til disse 

borgere, når de har mødtes på p-plads ved Varde Å, og været for højlydte så 

andre borgere så sig nødsaget til at tilkalde politiet. Den sociale deroute 

kunne fortsætte for dem alle, da de ikke havde nogle andre steder at mødes, 

og altid måtte gå hjem hver især i hver deres hjem. Jeg har som politiker 

kæmpet for retfærdighed og vil arbejde med fortsat at bekæmpe ulighed og 

alles mulighed for at være en del af fællesskabet.  

Jeg har som udvalgsformand for arbejdsmarked og integration arbejdet for 

og kan se nødvendigheden for mere effekt i beskæftigelsessystemet. Der skal 

være en bedre indsats for ledige, da det giver bedre økonomi i Varde. Ingen 

ledighedsstress med mig ved roret, da jeg vil ha´ kvalitet i aktivering for svage 

ledige. 

 Mine 3 mærkesager: 

1. Mærkesag – social balance 

Jeg har oplevet mange situationer i Varde, hvor de udsatte borgere har været 

på kanten og helt holdt ude af fællesskabet.  Derfor er jeg glad for, at jeg 



været med til, at sikre et drukskur og et plejehjem til alkoholikere i Varde, 

hvilket jeg fortsat vil kæmpe for lignende tilbud. 

2. – Folkeskolen 

Jeg vil arbejde for 2 lærerordning eller færre elever i klasserne, samt øget 

normering i børnehaver og vuggestuer. 

3. – Nære velfærd 

Varm mad til vores ældre borgere – vi skal tilbage til levering af mad, så det 

skal lugte af mad, når de ældre skal spise. 

 

 

 

 

 

 

 



Ingvard Ladefoged, Byparken 21 Næsbjerg.  

Nr. 2 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg har siddet i Varde Byråd siden 

kommunesammenlægningen i 2006. Før den tid sad 

jeg fire år i Kommunalbestyrelsen i Helle Kommune. 

Jeg har altid brændt for de nære værdier, herunder 

en tryg opvækst for børn og unge, en værdig ældrepleje, en god sundheds- og 

fritidspolitik samt udvikling og trivsel i landsbyerne. 

Min tilgang til politik er, og har altid været, at jeg lytter til, hvad folk siger, er 

åben, seriøs og med begge ben solidt plantet i jorden. 

Jeg er 67 år gammel, gift med Gurli, med hvem jeg har to børn og 

efterhånden tre børnebørn. 

En stor del af min tid bruger jeg som formand for Næsbjerg/ Rousthøje 

Idrætsforening (NRUI), og er desuden aktiv i lokalsamfundet. Derudover skal 

der være plads til familien og især de tre små børnebørn, tid til at cykle, passe 

haven samt gå til koncerter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frederik Bak, Nyvang 3, 6818 Årre 

Nr. 3 på den Socialdemokratiske liste 

Mit navn er Frederik Bak, jeg er født i 1994 og bor i 

dag i Årre (dog i Varde fra oktober 2017). Jeg er vokset 

op i en lille by i VK som hedder Fåborg, sammen med 

min far min mor og 4 søstre. Til daglig arbejder jeg 

som tjener på Hotel Arnbjerg, og jeg elsker det! Jeg 

kan egentlig bare godt lide at gøre noget godt for andre mennesker! 

Men jeg laver også meget andet end at slå mine folder på Hotel Arnbjerg, jeg 

er i min fritid aktiv på mange andre fronter, bla. I 3F UNGDOM hvor jeg er 

valgt ind fra PSHR (privat service, hotel og restauration) gruppen i det 

nationale ungdomsudvalg. 

Jeg er også i samarbejde med DSU Esbjerg og DSU Sydjylland er ved at få 

stablet en afdeling op i Varde, så vi på endnu stærkere vis kan få spredt det 

socialdemokratiske budskab! 

En anden ting som også har fyldet meget i mit liv den seneste tid, er at jeg 

sidste år grundlagde foreningen ” Fra alle os – til alle jer” som har til formål at 

afholde en almen velgørende jule aften for udsatte og trængte grupper i VK 

Grunden til jeg er socialdemokrat er fordi jeg ikke kan lade være, med at 

kæmpe for lighed og fællesskaber, plads til forskellighed og ikke mindst 

frihed og tillid! 

Min grundholdning bygger på at jeg har en indre ild der brænder for at 

forbedre forhold og fællesskaber mellem mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AC Hoxcer Nielsen Nielsen, Bakkevej 26 Varde 

Nr. 4 på den Socialdemokratiske liste 

Omsorgsfuld, ihærdig og nysgerrig er nogle af de ord 

der beskriver mig bedst. 

Jeg er en ung kvinde på 32 år, jeg er oprindeligt 

uddannet social- og sundhedsassistent og jeg læser 

til socialrådgiver, som jeg afslutter i sommeren 

2018. 

Jeg er opvokset i Varde og bor her nu sammen med min mand og vores to 

drenge. Jeg er engageret i mine drenges hverdag, hvorfor jeg også har været 

med i forældrerådet i deres børnehave. 

Jeg har valgt at arbejde med mennesker, fordi jeg gerne vil hjælpe og støtte 

andre til et værdigt og indholdsrigt liv. Jeg har tidligere været 

Arbejdsmiljørepræsentant og jeg har været engageret i foreningslivet, hvor 

jeg også har været formand og frivilligkoordinator for Varde 

Svømmeklub.  Jeg er mor, hustru, ven, kollega – Og jeg ønsker, at arbejdslivet 

og familielivet går op i en højere enhed. Jeg og min mand, har nydt godt af at 

have gode pasningsmuligheder og en skole i nærheden, hvor vi trygt kan 

aflevere vores børn til ny læring. Jeg har 12 års erfaring indenfor 

ældreområdet, og jeg har erfaret hvordan jeg og mine gode og ihærdige 

kolleger, omsorgsfuldt gjorde en forskel og sikrede kvalitet i ældreplejen. Det 

skal der være mulighed for i Varde kommune. Jeg mener, at vi som offentligt 

ansatte skal kunne mærke, at arbejdspladsen er vores, og at tillid går frem for 

kontrol. 

Jeg stiller op for Socialdemokratiet til Varde byråd, fordi jeg mener, at jeg 

som person kan bidrage i udviklingen af den borgernære velfærd i vores 

kommune. 

 

 



 

Sandie Eis Ravn Torvegade 11 b Varde 

Nr. 5 på den Socialdemokratiske liste 

Mine første barneskridt er trådt i Sdr. Varde i 1986, 

hvor jeg boede sammen med mine forældre og min 

lillesøster. Sidenhen flyttede vi til Sig, hvor jeg 

påbegyndte min skolegang. Efter mine forældres 

skilsmisse flyttede min søster og jeg med vores mor 

til Horne. I Horne kom der en bonusfar og to halvsøskende til min familie. I 

2011 blev den beriget igen, med en bonusmor og 4 ekstra søskende. Som hel 

ung flyttede jeg tilbage til Varde for at stå på egne ben og her har jeg boet 

lige siden. Nu bor jeg i et byhus sammen med min mand gennem 11 år og 

vores tre døtre. 

Jeg blev uddannet sygeplejerske i Esbjerg i 2014 og arbejder som fast 

aftenvagt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Inden sygeplejestudierne har jeg 

taget en matematisk studentereksamen på Varde Gymnasium som blev 

efterfulgt af 2½ år på Varde Kaserne som sergent. Efter soldaterlivet fulgte 3 

år ved Post Danmark, hvor jeg var tillidsrepræsentant. Under uddannelsen til 

sygeplejerske havde jeg studiejob på Lyngparken. Jeg tror på hårdt arbejde, 

og at man skal starte fra bunden, hvis man vil forstå et system. 

Jeg er en person man lægger mærke til. En der gerne diskuterer og 

argumenterer samtidig med, at jeg forholder mig nysgerrig til andres 

synspunkter. Politik har længe ligget som en latent interesse, der nu skal til at 

udfolde sig. Jeg kan, vil og tør gå forrest og mener, at gode argumenter er 

værd at kæmpe for. 

 

 

 

 



Birger Filskov Ryttervænget 30 Nr. Nebel 

Nr. 6 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg er 58 år, gift har 3 børn henholdsvis 34, 31 og 25 

år, har hund, kat og fisk. 

Profession: faglig sekretær ved 3F Varde-Billund har 

arbejdet i organisationen 24 år. 

Har arbejdet som skovarbejder i 16 år ved Blåbjerg 

plantage. 

Af udvalg: Er formand for Varde Produktionsskole, 

Miljøudvalg i 3F Varde-Billund, i 

Region Syddanmarks miljøudvalg. 

Mine interesser: Politik, sport speciel fodbold, er træner for U16 piger hold, 

er med i Vestjysk Pigefodbold, Malawi akvariefisk, min familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jan Lings, Hans Jørgensvej 3A Oksbøl 

Nr. 7 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg hedder Jan Lings. Er 44 år og arbejder som soldat 

/ mekaniker i Oksbøllejren. Er tillidsmand, aktiv i LO 

Vestjylland og far til to knægte. 

I LO Vestjylland knokler vi kontant med at finde 

uddannelsessteder og lærepladser til alle unge så de 

kan komme i gang med et godt arbejdsliv. Det er for mig sund fornuft og god 

socialdemokratisk politik. 

Som tillidsmand ser jeg konstant resultatet af beskæringen af vores fælles 

offentlige velfærd. Det udhuler hele tiden vore rettigheder, og muligheder. 

For mig giver god mening at kæmpe imod dette, for ellers bliver der alt for 

store skel i vores samfund. 

Udviklingen af vort samfund er vi nødt til at stå sammen om. 

I fritiden er jeg sammen med mine to drenge. Vi nyder gå og løbeture som 

der jo er rig mulighed for både i skoven og ved stranden. Desuden fisker vi og 

tager på jagt sammen. 

Jeg dyrker også badminton og flugtskydning. 

Med de arbejds- og fritidsaktiviteter får jeg et bredt netværk og 

kammeratskaber vidt omkring. 

Jeg var opstillet til byrådsvalg i 2013, men manglede så få stemmer til en 

plads i byrådet, at jeg blev første suppleant. Så lad os komme i gang med en 

valgkamp, som vil sikre min plads denne gang! 

 

 

 



 

Mohamed Hajd Ali Enghavevej 11 Ølgod 

Nr. 8 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg hedder Mohamed Hadj Ali. Jeg er 30 år. Jeg 

kommer fra Tunesien. Jeg er gift og bor her i 

Danmark på 4.år. Jeg uddannet som fransklære og 

taler 4 sprog. Jeg arbejder som rengøringsassistent 

hos ISS. 

Jeg vil gerne stille op som kandidat til byrådet fordi 

jeg er meget interesseret i socialdemokratisk politik. Jeg har længe søgt efter 

socialdemokrater her i Danmark og jeg glæder mig meget til at arbejde 

sammen med jer på at ændre magtfordelingen i byrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans Julius Jakobsen Tulsmarkvej 10 Alslev 

Nr. 9 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg er Hans Julius Jakobsen, 59 år, bor i Alslev med 

min kone Mette og vores yngste søn Toke. 

Musikskolen har gennem årene givet vores børn et 

godt musikalsk fundament som betyder at huset 

genlyder af sang og guitarspil. Livsglæde er en dejlig 

ting. 

Udover musikken har BMX sporten været en del af min tilværelse i en 

årrække, startende i 2002 med at vores ældste søn begyndte at køre BMX. 

Tog trænerkurser ved D.I.F. og påtog mig opgaven som træner for en masse 

dejlige unger i Billum BMX i 2007, hvor jeg virkede frem til VM. 2011. Deltog 

til VM. Som officiel.  

Jeg kommer fra Esbjerg, hvor mit arbejdsliv begyndte på Esbjerg havn som 

havnearbejder, senere på forskellige fabrikker. Har sejlet på coaster, fisket, 

skov arbejde og 17 år på Centralsygehuset i Esbjerg. Alle årene har jeg 

gennem kurser og efteruddannelse været klar til at varetage de opgaver der 

måtte komme. Mit politiske ståsted er ret nemt. Da Socialdemokratiet er det 

parti der gennem årene altid har varetaget arbejderens interesser, faglært 

som ufaglært er det nærmest en selvfølge at det er der min gejst og hjerte 

ligger. 

Mit sociale arrangement i Alslev sogns borgerforening, samt Næstformand i 

Udviklingsrådet for Varde opland, har givet indsigt og lyst til større politisk 

virke. 

Dette er hvad der ligger til grund for min kandidatur til byrådsvalget 2017. 

 

 



Kim Christensen Storegade 53 Tistrup 

Nr. 10 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg er 52 År og bor i Tistrup, sammen med 

min kone og 3 børn, der går i henholdsvis 

børnehave og skole. I Tistrup er jeg engageret 

i borgerforeningen, bestyrelsen i børnehaven, 

filmklubben og museets aktivitetsudvalg. Jeg 

arbejder som post og er tillidsrepræsentant 

for postarbejderne i Varde. 

Jeg har været medlem af socialdemokratiet i 

mange år og sidder i bestyrelsen. Det er 

anden gang jeg stiller op. Da jeg for mange år siden meldte mig ind i politik 

var det med store forkromede ideer om hvordan vi løste verdens problemer 

og den danske økonomi. Med alderen er fokus flyttet til de mere nære ting 

som hvordan får man lokalsamfundene til at fungerer, hvordan fungerer 

børnehaven og skolen.  Det er primært på disse områder jeg mener jeg kan 

bidrage med noget når jeg bliver valgt til Vardes kommunalbestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaj Åge Jensen Mølgårdsvej 28 Ansager 

Nr. 11 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg hedder Kaj-Aage Jensen, er 69 år og gift på 

46-tyvende år. Vi har to piger og seks dejlige 

børnebørn. 

Jeg er uddannet lærer og har i 27 år arbejdet 

med specielle børn og unge, som dem der 

undervises i Tistrup, og de sidste 10 år af mit 

arbejdsliv med den målgruppe, der undervises 

på Lykkegårdsskolen. 

Mit liv har altid været fyldt med politik og frivilligt arbejde i vores 

lokalområde. Jeg været træner i både fodbold og håndbold, været 

foreningsformand i de fleste bestyrelser deriblandt også formand for 

Vardekredsen – samt været byrådsmedlem i tre perioder for 

Socialdemokratiet. I de 12 år har jeg aldrig stemt for noget, jeg ikke selv 

kunne stå inde for, selv om et flertal i Byrådet ville stemme det igennem. 

Min holdning er, at man ved store skelsættende beslutninger -, hvor man kan 

være i tvivl, om man skal vælge at følge det absolutte flertal i Byrådet eller 

lytte til borgernes ønsker og behov, – skal skynde sig langsomt for derved at 

sikre, at man ikke binder sig til en aftale, der låser den fremtidige 

demokratiske beslutningsproces. Jeg anerkender det store arbejde, der 

foregår på skoler og daginstitutioner, og jeg stiller spørgsmål ved 

beslutningsgrundlaget for en ændring af strukturen. 

Som kandidat for Socialdemokraterne vil jeg arbejde for at skabe ro på skole- 

og daginstitutionsområdet. Jeg vil arbejde for åbenhed og kommunikation 

omkring beslutningsprocesser. 

 

 

 



Lasse Krog Siggaard, Ortenvej 1a 2th Varde 

Nr. 12 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg er 31 år gammel og er født og opvokset i 

Tistrup. Jeg har boet i Varde kommune i hele 

mit liv. 

Jeg er fraskilt og bor selv i en lejlighed her i 

Varde. Jeg har to børn en dreng på 7 år og en 

pige på 5 år. Jeg nyder at være sammen med 

familien og vennerne. Jeg kan godt lide at 

være aktiv, jeg har spillet fodbold og spiller nu 

volleyball. Jeg arbejder på Sct. Jacobi skole som pædagog, der har jeg været 

ansat i 4 år nu. Jeg har erfaring inden for vuggestue, børnehave, 

specialklassen, skole og SFO og plejehjem. Jeg kan godt lide at arbejde med 

mennesker og det at kunne være med til at gøre en forskel. 

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne ville have muligheden for at kunne 

gøre en forskel og medvirke til udvikling. Jeg er et roligt menneske med et 

positivt livssyn og jeg ser hver enkelt menneske som unikke og med 

forskellige kvaliteter og kompetencer.  Jeg ser fællesskabet skal være i 

centrum for at det enkle menneske skal have de bedste muligheder.  

Jeg går ind for frihed, lighed og solidaritet. Det at vi i fællesskab skal løfte og 

vi har de samme rettigheder og respekt for hinandens værdier og kultur, vi 

står sammen i vores samfund om at løfte opgaverne ’’ De stærkeste skuldre, 

skal bære de tungeste byrder’’. Jeg vil gerne være med til at bidrage til 

ordentlighed, værdiskabende og en stærk Varde kommune. 

 

 

 

 



 

Flemming Knudsen Baunhøj 16 Vrøgum 

Oksbøl 

Nr. 13 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg stiller op til byrådet efter vores børnehave 

i Vrøgum blev lukket. Da fik jeg blod på 

tanden. Jeg var med i forældreudvalget der fik 

lavet materiale, banner, omdele breve der 

forklarede hvor langt vi var og ikke mindst få 

et borgermøde med alle berørte og 

byrådspolitikere op at stå. 

Jeg har altid været socialdemokrat fordi min far og bedstefar og oldefar var 

socialdemokrat og jeg kommer fra en arbejderfamilie så det har altid ligget i 

kortene. 

Jeg er født i Varde og opvokset i Horne 

Jeg er 37 år bor i Vrøgum med min kone Lene og vores 2 børn Mathilde og 

Mikkel. 

Jeg er uddannet slagter og arbejder på slagteriet i Herning og min kone min 

kone arbejder ved Norlax i Outrup. 

I min fritid er jeg medlem af hjemmeværnet hvor jeg er sergent og 

gruppefører, ligesom jeg løber og styrketræner. 

 

 

 

 

 



 

Conny Knigge Nymindegabvej 211, 6855 Outrup 

Nr. 14 på den Socialdemokratiske liste 

Jeg stiller op til byrådet fordi jeg brænder for at være med til at præge den 

politik der skal føres i Varde kommune. 

I 1989 uddannet socialrådgiver og har været 

med i den udvikling der har været på 

kontanthjælpsområdet, noget af det gode, 

men desværre må jeg nok tilstå mest at det 

dårlige. 

Jeg har i mange år arbejdet på Jobcenter 

Varde med kontanthjælpsmodtagere. 

Er gift med John og det har vi været i mange 

år. Vi er så heldige at være blevet begavet 

med 5 skønne børnebørn, som vi ofte er 

sammen med. 

Jeg har gennem flere år sunget i kor. Jeg dyrker vandgymnastik og for nyligt 

er vi begyndt på dans. 

Selvsagt interesserer jeg mig også for politik og har derfor også været med til 

Folkemødet på Bornholm. 

Vil du vide mere, så spørg mig personligt eller find mig på Facebook. 

 

 

Socialdemokratiet i Varde Kommune 


