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Kære alle 
 

Nu går valgkampen for alvor i gang, og lige pludselig er d. 21. 
november ikke så langt ude i fremtiden. Jeg glæder mig til at 
komme rigtigt i gang! 
 

Vi kan være stolte af, at vi i Venstre har det stærkeste kandidathold, 
med bred repræsentation fra alle de sjællandske kommuner. Det er 
et godt udgangspunkt! Men selvom vi kæmper for flest muligt 
stemmer til Venstre, så har vi også til opgave at samle et bredere 
flertal, som ønsker Venstre for bordenden efter valget. Det skal vi 
også huske at fremhæve: Vi samler – vi tager ansvar!  
 

I denne måneds nyhedsbrev kan I læse om, hvad der skal ske den 
kommende måneds tid, men også hvad der er sket henover 
sommeren – og der er faktisk sket en del. Vi har været gode til at 
være synlige både på sommerens marker og til andre 
arrangementer, i avisernes spalter og på Facebook. Og vi er klar på 
meget mere de kommende måneder!  

  
God læselyst!  
 
Liberale hilsner 

Jacob  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Henover sommeren har jeg bl.a.: 
 

✓ Har været politisk ordfører for Venstre i nogle uger 
 

✓ Besøgt Henrik Hvidesten i Ringsted for at tale 
samarbejde mellem kommune og region 
 

✓ Besøgt byggeriet på universitetshospitalet i Køge 
 

✓ Været på Folkemøde Møn 
 

✓ Besøgt patienthotellet i Holbæk sammen med 
Borgmester Søren Kjærsgaard 
 

✓ Været til havemøde i Roskilde 
 

✓ Besøgt Kræftens Bekæmpelse i Næstved 
 

✓ Været med statsministeren i Kalundborg 

 



 
 

 
 

 
 

SIDEN SIDST: BESØG PÅ SYGEHUSE 
 

Flere af jer har været til arrangementer henover 
sommerferien. Region Sjælland har tilbudt at man som 
kandidat kan komme til diverse informationsmøder og 
besøg på fx regionens sygehuse. Det er der mange af 
jer, der har taget imod, og det lader til at have været 
lærerigt.  
 
Mange af jer har lignende arrangementer i kalenderen 
henover efteråret, og må meget gerne melde tilbage, 
hvis I har haft et godt udbytte af det, og måske har 
lært noget, som kan gives videre til de øvrige 
kandidater.  

 
ANBEFALING:  

BESØG HOS PRAKTISERENDE LÆGE 
 
Allan har været på ”studietur” hos en lokal 
praktiserende læge, og skriver:  
Fantastisk dejlig oplevelse i dag som 
Regionrådskandidat, at opleve lægepraksis 
indefra.  
Spændende og berigende at se og høre 
behandlingsforløb. Ligeledes opleve hvordan 
akutteam blev tilkaldt til syg borger. 
Det har været fantastisk at opleve et dejligt 
arbejdsklima og atmosfære hos læge 
Susanne Kierstein og hendes søde 
lægekolleger og sygeplejersker. 
Stor tak til PLO (Praktiserendes Lægernes 
Organisation) for min invitation. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
KANDIDATSAMLING I SEPTEMBER 

 
Næste kandidatsamling er på mandag d. 4. september.  
 
Her vil Jens Stenbæk fortælle om den igangværende 
budgetproces for budget 2018, og Mikael Børsting, 
tidl. rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, vil komme 
med et indlæg om, hvordan man bedst kommunikerer 
sine budskaber i en valgkamp.  
 
Valgprogrammet er næsten færdigt, og det skal derfor 
også vendes på kandidatsamlingen.  
 
Ugen efter, d. 14. september, samles alle 
kandidaterne hjemme hos Jacob til en hyggelig aften – 

selvfølgelig også med lidt politik 😊  

 
 
 
 
 
 



 
GRATIS ARRANGEMENT: BRÆND IGENNEM 
PÅ SOCIALE OG TRADITIONELLE MEDIER 

 
Kursus i valgkamp på sociale medier… 
 
på Christiansborg 
torsdag den 7. september 
kl. 18.00 - 20.00 
 
Til arrangementet kan du bl.a. møde 
Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-
Jensen, og eksperter på både sociale og 
traditionelle medier. Og Venstre er vært ved 
en sandwich. 
 
Der er et begrænset antal pladser. 
 
Tilmelding skal ske via Venstres Membersite 
mandag den 4. september 2017. 
 

 
 
 

 

 
SIDEN SIDST: LÆSERBREVE 

 
Siden sidst har mange fået bragt 
læserbreve, bl.a. 

• Allan med et læserbrev om bedre 
busforbindelser 

• Claus Bakke i en længere 
læserbrevsdebat med Gitte Simoni 

• Jacob med svar på Heino Knudsens 
læserbrev omkring regionernes 
fremtid 

• Bodil om at UCSJ ikke vil placere en 
campus i Køge 

• Jacob i fælles indlæg med 
borgmesterkandidat i Faxe, Ole Vive, 
vedr. samarbejde mellem kommune 
og region 

• Jacob i fælles indlæg med Heino 
Knudsen om ”Fuldt fokus på 
Sundhedsplatformen” 

Send gerne rundt til kandidatholdet når du 
har fået bragt et godt læserbrev, fået en ny 
idé eller andet der kan være relevant.  
Husk også at del jeres læserbreve på 
Facebook, så de kommer ud til så mange 
mennesker som muligt.   

 
 

 

 AKTIVITETER I KALENDEREN 
 

I den kommende tid har jeg en masse aktiviteter i 
kalenderen. Jeg skal bl.a. en tur til Lolland, på 
kampagnedag i Roskilde, på rundtur på Stevns, ligesom 
jeg har flere valgmøder bl.a. i Slagelse, Marielyst og 
Kalundborg.  
 
Meld meget gerne ind med yderligere forslag til 
aktiviteter, hvis I har lokale arrangementer hvor jeg 
kan kigge forbi.  

http://venstre.us7.list-manage.com/track/click?u=83a35fc0d33e7c3f6e314e158&id=df1ab8b58a&e=43990a37ba


  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDEER TIL NYHEDSBREVET 

 
Det er en stor hjælp for os, hvis I giver besked, når I 
støder på lokale sager med relevans for regionen, hvis 
der er en mulighed for at lave en fælles udtalelse 
mellem borgmesterkandidaten og mig, eller mere 
lavpraktisk om lokale aktiviteter/markeder o.lign, 
hvor Venstre er tilstede og hvor det kunne være 
relevant at jeg dukkede op.  
 
Hvis der er noget, som skal med i nyhedsbrevet, så 
kontakt kampagnemedarbejder Laura Duus på 
laura.duus@hotmail.com eller på tlf. 23 61 18 07.  
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