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1. valg er vundet – nu skal vi også vinde Folketingsvalget
Jeg tror ikke, at mange såkaldte eksperter eller andre, som mener at
kende vælgernes holdninger, drømte om, at Venstre ville blive det
største parti ved Europa-Parlamentsvalget. Men vi BLEV størst !!

Venstre fik hele 23,5% af stemmerne – en fremgang på 6,8%. Det rækker
til 4 mandater(deraf 1 mandat, når briterne som ventet forlader EU i
løbet af dette år) - 2 mandater mere end i 2014.
Og vi kan glæde os ekstra meget, idet vi fik vores egen kandidat – ASGER
CHRISTENSEN – valgt ind på en flot 3. plads med totalt 31.347 personlige
stemmer. Virkelig et super flot resultat.
Også her skal lyde et KÆMPE TILLYKKE til Asger med valget til EuropaParlamentet. Der venter 5 meget spændende år i EU’s system.
Efter afslutningen af valget til Europa-Parlamentet er vi nu i den
absolutte slutfase af Folketingsvalgkampen. Vi skal alle være med til at
sikre, at Venstre får et mindst lige så godt resultat, som vi fik ved EPvalget den 26. maj.
Derfor en stor opfordring fra min side til at hjælpe til i slutfasen af
valgkampen – og ikke mindst få talt med så mange i ens familie- og
vennekreds om vigtigheden af at stemme, og stemme på den eneste
rigtige kandidat: ELLEN TRANE NØRBY.
Kun på den måde sikrer vi et godt valg til Venstre, og en fortsat stærk
sønderjyske stemme på Christiansborg.

NYT FRA VALGKAMPEN
Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

Få dage tilbage – alt kan ske !
Et populært ordsprog siger - Intet er afgjort ‘untill the fat lady sings’ (før
den fede dame har sunget). Sådan er det, i overført betydning, også ofte i
politik. Intet er afgjort inden den sidste stemme er afgivet ,og derfor skal
vi arbejde benhårdt frem til valgstederne lukker på onsdag.
Valget til Europaparlamentet viste netop, at uanset hvad
meningsmålinger og kloge hoveder på TV2 News siger, så er det
stemmerne som afgives, der bestemmer valgresultatet. De historisk
mange tvivlere gør også valgresultatet svært at forudsige, hvilket kun er
endnu en grund til at blive ved med at føre valgkamp.
For det betyder noget hvem som leder Danmark. I denne valgperiode har
vi udflyttet 8.000 statslige arbejdspladser, heraf mere end 400 til
Augustenborg. Der er kommet nye uddannelser til Alsion og
erhvervsakademiet, en landbrugspakke til gavn for vores område, Dybbøl
Mølle på finansloven og mere endnu.
Mette Frederiksen derimod vil sætte skatterne op, styrke byerne med
flere boliger, gamble og handle med den ansvarlige udlændigepolitik og
sænke tilskuddet til friskolerne og dermed begrænse det frie skolevalg.
Det kan blive en million dyr regning for vores lokalområde.
Jeg håber at du også de sidste par dage i valgkampen vil tage fat på
naboen, venner og kollegaer, og opfordre til at stemme på Venstre og
naturligvis helst personligt på mig. For det gør en forskel at jeg kan rejse
konkrete lokale problemstillinger i Folketing og i regeringen.
Hjælp kan komme i alle former, lige fra at gå med til uddelingsaktioner, er
de sidste dage, til at bruge Facebook til at opfordre at stemme på mig.
Jeg vil i hvert fald her i slutspurten gøre mit til at sikre at vi får et godt
valgresultat.

