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Glædelig 2 søndag i advent. En trist mørk
tid, men nu vender det og snart bliver det
lysere igen. Både på den ene og anden
måde. Året har været besværligt, med
aflysninger af møder eller, i mangel af
bedre, digitale løsninger. Vi arbejder
ihærdigt på vores valgprogram og
sideløbende med at finde kandidater til de
kommende kommunal- og regionsvalg. Har
du en lokalpolitiker i maven, eller kender du
en der måske har, så kontakt mig på
kimchr_33@hotmail.com så få vi en snak
om det.
I dette nummer får du et indlæg fra vores
borgmesterkandidat og et indlæg fra
Folketingsmedlem Anders Kronborg
(Esbjerg) om arbejdet på Christiansborg.
Den 16 november fik jeg dette indlæg fra
Søren Laulund, præcist et år før næste
kommunalvalg.

Blæsten går frisk over Limfjordens
vande... – også her i Varde!
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Og efterårets storme har i højere eller
mindre grad ramt os. Det river i tøjet om
morgenen, og der skal igen lys på cyklen
både ud og hjem. Og julelys kom der primo
november minsandten også frem i træerne
og lygtepælene i gaderne - lidt tidligt synes
jeg nok, men alligevel en påmindelse om, at
december og julen venter lige omkring
hjørnet!
Efterårsstormene er imidlertid ikke de
eneste storme, der har ramt os og det øvrige
ganske land. #MeToo stormen har i alvor
grad taget fat, og den har rusket i hele
samfundet. Nye generationer kræver nye
spilleregler, og det er helt, som det skal
være. Værdier skal kunne holde i blæsevejr,
og ingen skal hverken i sin fritid, på arbejde,
i foreningsaktivitet eller i sin politisk
involvering have ondt i maven på grund af
dårlig kultur eller jargon. Heller ikke i det
lokal politiske arbejde her i Varde. I Byrådet
og den socialdemokratiske byrådsgruppe
har vi haft gode konstruktive drøftelser som
har skabt et øget fokus på kommunens
værdier og det nuværende byrådsgrundlag,
hvor værdierne har bragt os tættere
sammen og videre i fællesskaberne.
Høj vindstyrke er der desværre også på
coronakrisen. Selv om vinden løjede af hen
over sommeren, er det nu for alvor igen
blæst op over hele Europa. Det mærkes
både ude og hjemme. Det er hårdt for alle.
De mange virtuelle videomøder, de tomme
gange i bygningerne, de manglende sociale
arrangementer, de tomme tilskuertribuner
og i det hele taget manglen på festlighed og
samvær – det mærker vi os tæt ind på
kroppen i vores aktive liv som
lokalpolitiker, og savner den nære kontakt
med vores politiske kollegaer, baglandet,
borgerkontakt, og sidst med ikke mindst jer
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medlemmer. Coronatræthed er der nogen,
der kalder det, og det udtryk er nok meget
rammende. MEN alligevel bliver det jul igen
i år - også uden julefrokoster.

Det pressemøde, som blev afholdt på
videoskærme onsdag den 4. november,
skriver sig for mig ind i coronahistorien på
niveau med pressemødet fra onsdag den 11.
marts. Når jeg ser det sådan, skyldes det
både
det
nye
sundhedsmæssige
trusselsbillede, beslutningernes meget
indgribende betydning for rigtig mange
mennesker, de erhvervsmæssige og
økonomiske implikationer samt de store og
nye krav, som hele håndteringen stiller
samfundet.
Minkbranchens nødvendige nedlukning
her i efteråret har netop bragt mange
holdninger i spil som skabte splittelse hos
borgerne og partipolitik skabte stor uro i
håndteringen, men vigtigst af alt, når
folkesundheden står på spil, må hensynet til
dyrene naturligvis vige. Alligevel er det med
tungt hjerte at følge situationen, for vi føler
med de mennesker, som nu ser deres
livsgrundlag styrte i ruiner – i Varde har vi
54 minkfarme og med hver sin ulykkelige
fortælling. Medfølelse og respekt for de
mange familier, som uden egen skyld
pludselig befinder sig i en fortvivlende
situation.
Jeg vil her opfordrer alle til, at vi i krisen
bevarer tilliden til krisestyringen og følger
sundhedsmyndighedernes
udmeldinger.
Som nævnt i et af mine læserbrev ved jeg, at
forslaget om et ”Corona nævn” med alle
partier sikkert ikke er på ”vores” regerings
ønskeseddel – men jeg tror på den
inddragende dialog fremmer forståelsen.
Den er et fundament for det fællesskab vi
alle har behov for i denne krisesituation. I
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Varde håndterer vi corona situationen i
økonomi udvalget så alle vinkler belyses før
større beslutninger træffes.
Jeg vil også gerne her gentage min
indstilling til Regeringens håndtering af
minksituationen. Ministres ansvar skal
pådømmes inden for rammerne af vores
demokrati – enten af folketinget med
mistillids dagsorden eller i et retsligt
efterspil. For at ingen skal være i tvivl så er
jeg selvsagt imod ulovligheder. Jeg er
imidlertid opflasket med, at dom fældes ud
fra et velundersøgt grundlag. Derfor
afventer jeg den igangsatte undersøgelse i
tillid til at resultatet af denne behandles i en
demokratisk proces.
Også denne krise i coronaforløbet vil blive
overvundet, og selv om problemerne er
mange lige nu, så kom der heldigvis også
gode nyheder. En effektiv vaccine mod
COVID-19 ser nu for alvor ud til at være på
vej. At beskytte den og andre vacciners
effekt på mennesker er netop det, som vores
indsats handler om. Vi skal forhindre
coronavirus i effektivt at mutere sig, som
den kan gøre, hvis den får mulighed for at
vandre igennem millioner af dyr for
derefter at smitte tilbage til mennesker igen.

Til jer, der er blevet hårdt ramt, vil jeg gerne
sende en særlig hilsen med ønsket om en
rigtig god bedring.

Selv om vi endnu ikke har knækket virus, så
er vores sundhedsvæsen i dag væsentligt
bedre rustet til at håndtere sygdommen, og
der er både langt mere viden og væsentlig
flere behandlingsmuligheder til rådighed,
end der var i foråret.
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Vi kommer igennem den her pandemi, og vi
kommer igennem den sammen!
Jeg vil kort nævne nogle enkelte
lokalpolitiske emner som heldigvis ikke har
bragt samme stormfulde vinde ind over det
politiske arbejde i Varde. Kommuneplanen
sendt til revision, 3 lokalplaner for Blåvand,
dispensationsansøgning til Nygaards Safari
mv. alle i aktuelle høringer her i efteråret,
hvor vores medlemmer af udvalget har haft
stor fokus på at få svarene fra de mange
borgere
ført
ind
og
påvirket
beslutningsgrundlaget.
Skoleog
dagtilbudsstrukturen krævede efter fælles
beslutning i fagudvalget, at Byrådet
sammen vedtog udsættelse i 2 år før
beslutning om reaktion på bekymrende
elevtal på enkelte skoler. Vi valgte
opbakning dertil trods vi ikke er en del af
flertalsbeslutning for strukturen, men netop
også, fordi beslutningen skete efter en
grundig indflydelse og et godt arbejde fra
vores
udvalgsmedlem.
Kommunens
jobcenter og både private/offentlige
virksomhedsledere i Varde har iværksat
”Code of Care” – målet her er med øget
støtte og hjælp kan det lykkedes at få flere
udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.
Begge vores udvalgsmedlemmer i A/I
udvalget har gjort en stor indsats for at få
startet indsatsen. En række andre ting har
ligeledes været dagsordensat, og vi føler, at
det langt hen ad vejen lykkedes at få vores
nuværende valgprogram bragt i spil inden
beslutningerne forhandles på plads.
Kommunalvalg 2021 banker på og i
skrivende stund viser kalenderen mig, at
der er præcis et år til valget - tirsdag den 16.
november. Med baggrund i situationen med
Corona virus og apropos valgprogram, så
sættes en digital proces i gang, hvor et
reduktionsudvalg vil få udarbejdet et oplæg
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til valgprogram for den kommende
byrådsperiode
2022-2026.
Oplægget
sendes ud pr. mail til alle medlemmer som
herved kan sende input og bemærkninger
tilbage, og alle svar vil så godt som muligt vil
blive indarbejdet af reduktionsgruppen. Det
endelige oplæg fremsendes til forårets
generalforsamling til de fremmødtes
godkendelse, og hvor vi også ser frem til at
få kandidatholdet på plads til både Byrådsog Regionrådsvalget. Skulle der være nogen
medlemmer som også ud over deltagelse
med forslag til valgprogram har et ønske om
at være med på kandidatholdet eller på
anden vis bidrage i valgkampen, så tøv ikke
med at kontakte mig.
Jeg vil afslutningsvis sende en stor og
hjertelig lykønskning til Socialdemokratiets
nyvalgte spidskandidat til Regionsvalget i
Region Syddanmark – vores lokale
kandidat, der ved en stor, flot og
anerkendelsesværdig indsats lykkedes med
sit mål. Tak til alle som gav sin stemme
dertil og dem som afsatte tid til at hjælpe
dermed – jeg er sikker på, at vi alle er klar til
at nå næste mål om en socialdemokratisk
regionsrådsformand! Jeg sender herfra et

Stort tillykke
Hagensen

Mette

-Søren Laulund
Borgmesterkandidat
Gruppeformand for byrådsgruppen
Hyldesti 1
6800 Varde
Tlf: 28713413
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Kære Socialdemokratiske
medlemmer i Varde Kommune.
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mandskabsvogn.

Af Anders Kronborg, MF
Jeg er blevet spurgt om jeg har lyst til at
skrive lidt om mit politiske arbejde på
Christiansborg. Det vil jeg naturligvis
gerne og jeg forsøger i mit politiske
arbejde at huske hele Vestjylland og det
område jeg bor og lever i. Derfor er jeg
også glad for, at jeg så hyppigt bliver
inviteret til Varde Kommune. Af såvel
borgmester som den socialdemokratiske
gruppeformand og den
socialdemokratiske organisation.
Jeg har i dette nyhedsbrev udvalgt et par
nedslag fra mit politiske arbejde.
I er altid velkommen til at kontakte mig
om stort og småt: 61625851
Varde sprudler af politisk power
Det er altid en fornøjelse at besøge
Varde Kommune.
I slutningen af september var jeg på
besøg i Varde. Dansk Artilleriregiment
tog godt i mod os på Oksbøl Kaserne.
Oberst Torben Møller og Major Stig G.
Larsen havde tilrettelagt et spændende
program, hvor vi b.la. talte om
udvidelsen af terrænet mens vi fik en
oplevelsesrig rundvisning i en pansret

Jeg var glad for at have selskab af
Borgmester Erik Buhl på turen og vores
socialdemokratiske gruppeformand fra
byrådet. Vi har et frugtbart samarbejde
og jeg er glad for at vi er enige om, at
arbejdspladserne på Oksbøl kaserne er
vigtige at værne om og være underrettet
om. Jeg er imponeret over, hvordan man
har fået soldaterlivet integreret i Vardes
sjæl. Det skaber arbejdspladser og liv i
kommunen – og med en god dialog kan
disse arbejdspladser godt være side om
side med et attraktivt turisterhverv.
Jeg har naturligvis taget input og gode
råd med retur til Christiansborg. I
forbindelse med arbejdet i Folketingets
Miljø- & Fødevareudvalg, så fylder
øvelsesterrænet naturligvis også i de
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politiske snakke.
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finde penge til oprensningen. Det
skylder vi kommende generationer.
Folkeskolen i Esbjerg sættes fri
Jeg er så glad for, at vi i Esbjerg
Kommune kan slippe folkeskolen fri!
Jeg har i rigtig mange år talt for, at vi
skulle have skolen ud af
Moderniseringsstyrelsens kløer. I
valgkampen i 2019 havde den lokale
afdeling af Danmarks Lærerforening i
Esbjerg Kommune og Fanø Kommune
inviteret til debat på hovedbiblioteket i
Esbjerg, hvor jeg talte om større frihed
til skolerne og større tillid til lærerne og
skolens personale.

Kærgård Klitplantage
På turen i Varde besøgte vi også
Kærgård Klitplantage, hvor vi hørte om
generationsforureninger og oprensning.
Jeg fik fortalt, at flere steder i Danmark
er man klar til at trykke på startknappen
for at begynde oprensningen og få
erfaringer til andre steder, b.la.
Grindsted.
Dette vil skabe nye jobs, idet Rambøll
og COWI har været stærkt involveret i
projektet i Kærgaard og allerede nu får
forespørgsler på projekter i udlandet med
baggrund i erfaringer fra Kærgaard.
Det var dejligt at mærke det store
engagement for projektet, som dermed
kun kan mødes med stor interesse fra
min side. Jeg håber vi lykkes med at

Jeg talte for mindre bureaukrati og mere
tid til kerneopgaven. Jeg talte om en
skole hvor omdrejningspunktet er
faglighed, fortælling og fællesskab. Jeg
tror nabokommunerne vil kunne drage
stor nytte og læring af frihedsprojektet i
Esbjerg – og det er mit håb at man på
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tværs af kommunegrænser kan få
inspiration.
Helt fri fra krav og reguleringer fra
staten og kommunen, får skolerne i
Esbjerg mulighed for, at skabe en ny
folkeskole med nye visioner. Både
lærere, ledere, politikere og dem det hele
handler om - børnene - får mere at skulle
have sagt.
Mink
Det er ingen tvivl om, at det har været et
udfordrende efterår. Mit udgangspunkt
ift. til minksituationen var og er
selvfølgelig, at følge SSI’s anbefalinger
og lade folkesundheden komme først.
Mink smittes meget let af coronavirus,
og de smitter meget hurtigt hinanden. De
smitter også mennesker. Den helt store
sundhedsfare ift. mink er, at
coronavirussen kan mutere i minkene,
det vil sige at den udvikler sig til nye
former i minkene, som kommende
vacciner mod corona ikke er designet til
at modstå. Der er handlet, fordi vi ikke
kan accepterer, at der opstår depoter af
coronavirus på minkfarme rundt i landet,
og som pludselig spredes til mennesker i
nye former, vi ikke kan håndtere.
Der er desværre ingen tvivl om, at
regeringen har begået fejl i forbindelse
med aflivningen af minkene – og det er
beklaget flere gange. Beslutningen om at
aflive mink var den eneste rigtige.
Risikovurderingen fra Statens Serum
Institut var klar og tydelig: Alle mink
måtte aflives af hensyn til
folkesundheden. Men
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beslutningsgrundlaget var ikke på plads.
Det var en klar fejl og
fødevareministeren trak sig som
konsekvens.
Der skal forhandles en rimelig
kompensation og erstatning på plads til
minkavlerne. Det arbejde er i fuld gang
og jeg har selv siddet med ved
forhandlingsbordet, så jeg ved, at der er
et stort fokus på at få minkavlerne godt
videre.

