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Hallo, hallo –  
ja, jeg er klar!
Haderslev Kommune skal bevæge sig i 
en ny retning, der forener mere udvikling 
og vækst med højere velfærd, mener den 
socialdemokratiske borgmesterkandidat, 
Henrik Rønnow, der for alvor er klar til 
valgkamp. 

I dette nummer af Fokus kan du stifte 
bekendtskab med nogle af Henrik Røn-
nows synspunkter, idéer og holdninger.
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Men Henrik Rønnow
er mest klar
Kommentar ved  
Flemming Just

Klar? 

Klar til valgkamp og klar til at sætte sig i spidsen for Haderslev 
Kommune. 
Henrik Rønnow, socialdemokratisk borgmesterkandidat, har 
såmænd været klar længe. Men nu spidser valgkampen til. Den 
demokratiske dyst om vælgernes gunst går ind i sin sidste fase.

Børge Koch, Kjeld Thrane, Carsten Leth Schmidt og Mads Skau 
– de radikales, de konservatives, Slesvigsk Partis og Venstres 
borgmesterkandidater – er utvivlsomt også klar. De bejler også 
til jobbet som kommunens førstemand.

Henrik Rønnow har otte år bag sig i Haderslev byråd. Otte 
år, hvor han har tilegnet sig en omfattende viden om, 

hvordan vores kommune er skruet sammen. Han har optrådt i 
politiske udvalg, der omhandler velfærd for børn, unge, familier, 
ældre og sundhed. Han har arbejdet med den økonomi, der skal 
binde det hele sammen. Og han har på tværs af alle formelle, 
politiske udvalg været en fremtrædende fortaler for vækst og 
udvikling i Haderslev Kommune.
Bestyrelsesposter inden for blandt andet kultur- og uddannelses-
sektoren er også en del af hans velspækkede kompetence-bank, 
der kan koges ind til fem ord: Begavet, vidende, arbejdsom, 
velforberedt og veltalende.

De øvrige partiers borgmesterkandidater skal man heller 
ikke forklejne. De er også dygtige, indsigtsfulde, erfarne 

og sympatiske. De vil også kunne bære en borgmesterkæde og 
udfylde en borgmesterstol. De er også klar.

Men Henrik Rønnow er mest klar. Først og fremmest fordi han 
har mest i ”banken”. For ham er det ikke nok at sikre en god 
og fornuftig drift af Haderslev Kommune. Han vil mere. Meget 
mere. Og han besidder både visioner, ambitioner og evner til at 
række ud og nå målene. I samarbejde med ovennævnte konkur-
renter til borgmesterposten. Og de øvrige medlemmer i den ny 
kommunalbestyrelse.

God fornøjelse med dette nummer af Fokus! 

God valgdag til alle!

Borgmesterkandidaten 
har en drøm
Henrik Rønnow vil føre 
Haderslev Kommune  
i en helt ny retning. Det 
skal være slut med at  
være sparekommune.

Af Flemming Just
 
I have a dream…..Uden sammenligning 
overhovedet med den amerikanske borger-
rettighedsforkæmper Martin Luther King har 
Henrik Rønnow også en drøm. En drøm for 
en anderledes Haderslev Kommune. En kom-
mune med fart i hjulene, udvikling og vækst. 

En kommune, som vi borgere i langt højere 
grad er tilfredse, glad og stolte at bo i. Uanset 
om vi er børn, unge eller gamle.

- Min drøm går på at få lov til at sætte en ny 
retning for vores kommune og dermed for 
vores godt 56.000 borgere. En retning, der 
betyder, at vi går fra at være en sparekommu-
ne til at være en vækstkommune, siger den 
socialdemokratiske borgmesterkandidat, der 
mener, at de seneste års styring af kommunen 
i alt, alt for høj grad har handlet om at fokuse-
re på begrænsninger. 

- I stedet skal vi se på muligheder, tænke nye 
veje og have mod til gå disse nye veje, mener 
Henrik Rønnow, der er helt på det rene med, 
at en stor del af hans drøm skal bæres af en 
stærk, kommunal økonomi.
Nye vækstmuligheder
- Det er en klar forudsætning for udvikling og 
vækst i erhvervslivet og en lige så klar forud-
sætning for den velfærd, som ethvert socialde-
mokratisk hjerte banker for.

Takket være udligningsordningen er der skabt 
et økonomisk grundlag for helt nye vækstmu-
ligheder for Haderslev Kommune.

Henrik Rønnow peger på, at den statslige 
udligningsordning denne sommer og 

i årene fremover resulterer i et 
tocifret antal ekstra millioner i 
kommunekassen.

- Ordningen giver os nogle 
fine, økonomiske muligheder, 
hvis vi altså bruger den klogt, 
mener Rønnow, som ikke 
alene peger på, at vores 
kommune skal arbejde for 
den allerhøjeste kvalitet 
i daginstitutioner, skoler, 

uddannelser, sundhed 
og ældrepleje. 

Målet er et stærkere erhvervsliv
- Vi skal også arbejde for et stærkt erhvervs-
liv. Som kommune skal vi i langt højere grad 
samarbejde med virksomhederne om de udfor-
dringer, der ligger. Både erhvervsmæssigt og 
samfundsmæssigt..

Henrik Rønnow mener, at Haderslev Kommune 
i forvejen står ganske stærkt erhvervsmæssigt, 
når det gælder små og mellemstore håndværks- 
og industrivirksomheder.

Men han vil arbejde hårdt for at tiltrække end-
nu flere virksomheder – eksempelvis logistik- 
og lagervirksomheder ved motorvejen – og 
dermed flere arbejdspladser og skatteindtægter. 
Metoden er at skabe optimale muligheder for 
nye virksomheder, men også for det eksisteren-
de erhvervsliv.

- Nogle kommuner udlægger store områder til 
erhverv, kloakerer, byggemodner, asfalterer og 
sætter Til salg-skilte op. Det kan også være en af 
flere muligheder for os. Men det handler des-
uden om, at vi som kommune kan tilbyde gode 
pasningsordninger, boliger, kultur, fritidstilbud og 
uddannelser. Det kigger virksomheder jo også 
på, når de skal vælge, hvor de vil slå sig ned.

Alt det vil Henrik Rønnow lægge sine kræfter 
i, hvis han bliver borgmester. En strategi, der 
handler om at holde højt fokus på et stærkt er-
hvervsliv og samtidig højne velfærd og levevilkår 
i Haderslev Kommune…

- Det er den synergi og det samspil, der er 
vejen til min drøm. At jeg en dag kan sige, at 
min kommune står for vækst og udvikling takket 
være et stærkt erhvervsliv. Og – ikke mindst 
– at borgerne i min kommune er glade for og 
stolte af at bo her…

Henrik Rønnow 
borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

”Min drøm går på at få 
lov til at sætte en ny ret-
ning for vores kommune 
og dermed for vores godt 
56.000 borgere.”

Borgerne skal være 
med til at skabe  
den nye retning
Af Flemming Just

Mere indsigt. Mere indflydelse. Mere nærdemokrati. 
Sådan mener Henrik Rønnow, at fremtiden skal tegne sig for 
borgerne i Haderslev Kommune. Hr. og fru Jensen skal kunne give 
deres besyv med, når politikerne tager større, principielle beslut-
ninger. Vel at mærke inden beslutningerne tages.

- Vi politikere har i høj grad brug for at vide, hvad borgerne mener 
og tænker. Det er jo dem, der ved mest om, hvad der sker i deres 
by, daginstitution, skole eller forening, påpeger den socialdemokra-
tiske borgmesterkandidat.

Henrik Rønnow mener, at borgerne skal være med til at skabe 
den nye retning for kommunen, som han gerne vil stå i spidsen 
for. De skal inddrages – borgerne – så politikerne fokuserer på de 
sager, der er vigtige for dem. Borgerne. 

- Når borgerne inddrages tidligt i processen, er chancen større for, 
at vi politikere tager kloge og rigtige beslutninger til gavn og glæde 
for de samme borgere.

Sådan er det ikke altid i dag, mener Henrik Rønnow og nævner 
den årlige budgetproces som et eksempel på, at borgerne er sat 
helt uden for indflydelse. 

Som tidsplanen er nu, vil et budgetforlig typisk være indgået, før 
politikerne modtager høringssvar fra borgerne. Og dermed får 
borgerne ingen reel indflydelse på det endelige forlig.

- Og så er det for sent at ændre noget, selvom der kommer nok 
så mange gode forslag fra borgerne. Det er ikke særlig klogt eller 
demokratisk, og det skal vi have ændret, fastslår Henrik Rønnow.
Han vil vende budgetprocessen på hovedet og ønsker som det 
første en kvalificeret dialog med foreninger, råd og borgergrupper 
op til sommerferien. Her skal f. eks. bestyrelser for skoler, dagin-
stitutioner, Ældre Sagen og Seniorrådet kunne stille forslag til de 
politiske fagudvalg til forbedringer inden for deres områder.

Politikerne kan så bede forvaltningen beregne, hvad forslagene 
koster. Det kunne f. eks. være prisen på en bedre normering i bør-
nehaverne eller en ekstra nattevagt på plejehjemmene. Forslagene 
og omkostningerne skal herefter med i det budget, som politikerne 
tager endelig stilling til ved efterårets budgetforhandlinger.
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Af Flemming Just

”Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der……”
Den kendte strofe fra Højskolesangbogen 
passer på en prik. Der, hvor vejen ned mod 
Vedbøl Sø slår et lille sving, ligger der et hus så 
smukt. I læ af bølgende bakker og med søen 
som nærmeste nabo. Derimod kniber det 
med sammenligningen, når H. C. Andersens i 
sin sang fra 1829 noterer, at ”væggene er lidt 
skæve og døren synker halvt i knæ”. 

Ingen vægge er skæve og ingen døre hænger 
i det hus, som Henrik Rønnow – socialde-
mokratisk borgmesterkandidat – med egne 
hænder har restaureret fra A til Z. Huset – 
eller rettere den lille, faldefærdige ejendom på 
marken uden for Vedsted – overtog Henrik 
Rønnow sammen med fru Glennie i 1992. 

Næsten et år gik med at rive det meste ned, 
bygge op igen og bygge til. 

Trompetist og politiker
I dag kan forbipasserende beundre det Røn-
nowske domicil på omkring 200 kvadratmeter. 
Bygget op som et U med beboelse, garage 
og lagringsrum.  Gulpudsede mure, røde 
tagsten, sprossede vinduer og piggede brosten 
i gården.

- Vi boede under en presenning med en 
stikkontakt og en vandhane i det år, vi restau-
rerede huset, erindrer borgmesterkandidaten, 
der aldrig tidligere havde haft en hammer 
eller en murerske i hånden. Det har han så til 
gengæld haft mange gange siden, når han har 
udført små-projekter i den gule ejendom ved 
Vedbøl Sø.

- Jeg bliver selvfølgelig glad, når fagfolk roser 
mit håndværksarbejde. Og det giver mig en 
kolossal tilfredsstillelse at bruge mine hænder 

ind i mellem alt det andet, jeg laver, erkender 
Henrik Rønnow – kendt som trompetist 
gennem 32 år i Slesvigske Musikkorps. Men 
naturligvis også som en toneangivende lokal-
politiker de seneste otte år i Haderslev Byråd. 

Fårene og naturen
Corona-pandemien sidste år fik Henrik 
Rønnow til at kaste sig ud i endnu et hånd-
værks-projekt. I 2018 købte han fem får og 
efterfølgende lykkedes det ham at erhverve 
1,2 hektar af de omkringliggende bakkedrag 
til græsning til fårene. Men der manglede en 
stald og en lade. Og så var det frem med 
hammer, sav og betonblander igen.

I foråret 2021 har Rønnow endnu ikke 
færdiggjort sit projekt, for selvom trompeten 
i SMUK har været på corona-standby, har der 
været nok at se til på den politiske front. 
- Men jeg skal nok blive færdig til vinter, lover 
Henrik Rønnow sig selv, der forklarer sin 
interesse for får således:

- Vi bosatte os herude for at være i naturen. 
Her er rovfugle, råvildt og mange andre vilde 
dyr, som vi nyder at iagttage sammen med 
det flotte landskab. Så fik jeg idéen om at 
supplere med får. Og det er noget af det 
bedste, jeg nogensinde har gjort.

Blodtrykket ned
Henrik Rønnow nyder at kigge på og omgås 
de uldne væsner, der i dette forår gav ham en 
halv snes lam.

- Når man arbejder så mange timer, som jeg 
gør, er det enormt afstressende at komme 
hjem, sætte sig på en træstub og bare se 
dyrene løbe hen mod én. Så kommer smilet 
frem og blodtrykket falder….

Borgmesterkandidaten erkender, at der også 
er et avlsaspekt i at have får. Det at kunne 
frembringe det lækre lammekød, som både 
han og familien elsker. I det hele taget satser 
familien i det gule hus, hvor vejen slår en bugt, 
en del på at være selvforsynende. Fru Glennie 
holder høns og vagtler. Det giver dagligt mas-
ser af æg. 25 frugttræer og en stor urtehave 
sørger for grønt.

- Det giver en utrolig tilfredsstillelse at spise 
det, man selv har avlet, fastslår den 57-årige 
borgmesterkandidat.

Borgmesterkandidat Henrik Rønnow slapper 
godt af, når han er i selskab med naturen, sine 
får og familien hjemme ved Vedbøl Sø. 

Det kræver snilde med sutte-
flasken, når et lam ikke selv kan 
die hos moderen.

Henrik  
stresser af
sammen med sine får
Den socialdemokratiske borgmesterkandidat bor med  
sin familie på landet. I pagt med vild natur, får, høns  
og en frugt- og urtehave.

- Det er altså ikke 
farligt at låne
Henrik Rønnow vil gøre op med 
den borgerlige opfattelse, at 
kommunal låntagning er af  
det onde.

Af Flemming Just

Det er en udbredt opfattelse hos de borger-
lige partier i Haderslev Kommune, at låntag-
ning skal være bandlyst. Den opfattelse deler 
Socialdemokratiet og borgmesterkandidat 
Henrik Rønnow ikke. 
Under en helt klar forudsætning:
Det skal kunne betale sig at låne!

- Det betyder ganske enkelt, at afkastet af det, 
vi låner til, skal opveje eller overstige udgiften 

til renter og afdrag på lånet, siger Henrik Røn-
now, der således også på det felt varsler en 
ny, økonomisk styring af Haderslev Kommune. 
Hvis han bliver borgmester efter valget 16. 
november.
- Vi skal væk fra stilstand og dødvande. Vi øn-
sker jo i stedet vækst og udvikling. Det kræver 
en investering, som vi måske ikke altid kan 
finansiere via kommunekassen. Og så er det, 
at vi skal overveje en håndsrækning i form af 
lån, siger Henrik Rønnow og tilføjer straks:

- Men altså kun, hvis det er en god forretning 
at låne, understreger Rønnow.
Men hvad mener han egentlig med, at lån skal 
være en god forretning?

_ Vi lånte 100 millioner til at købe VUC-byg-
ningen på Haderslev Havn og til at omdanne 
den til rådhus. Men samtidig sparer vi fem 
millioner kroner årligt på det gamle rådhus i 
Gåskærgade. De penge dækker afdrag og ren-
ter på lånet til VUC-bygningen, sådan at den er 
betalt om tyve år.

Af Flemming Just

På den ene side mangler store dele af 
erhvervslivet i Haderslev Kommune kva-
lificeret arbejdskraft. Det gælder især 
håndværksvirksomhederne.

På den anden side er omkring 350 unge 
mellem 18-25 år uden arbejde. Det svarer til, 
at cirka hver tiende i denne aldersgruppe intet 
har at stå op til om morgenen. Og hvad værre 
er. Disse unge har aldrig fået en ungdomsud-
dannelse, efter at de forlod folkeskolen.
Nogle af de unge fra denne gruppe kan f. eks. 
være på jordomrejse, højskoleophold eller 
de kan have en lidelse, der gør, at de ikke kan 
arbejde eller uddanne sig, påpeger den so-
cialdemokratiske borgmesterkandidat, Henrik 
Rønnow og tilføjer :

- Men uanset hvordan man vender og drejer 
det, så er der tale om et alt for højt tal for 
unge uden arbejde og uddannelse.

_ Det er en kæmpeudfordring, som vi skal 
have gjort noget ved. Og det kan ikke gå hur-
tigt nok, mener Henrik Rønnow, der trækker 
problemet frem som et eksempel på, hvor 
han vil sætte ind i et tæt samarbejde mellem 
kommune og erhvervsliv.

Problemet er ikke nyt, erkender han. Men 
når virksomhederne samtidig efterspørger 
arbejdskraft, får problemstillingen fornyet 
aktualitet.  

- Vi kan ikke være det her bekendt. Hverken 
over for de unge, som vi taber på gulvet, eller 
over for samfundet og erhvervslivet, mener 
Henrik Rønnow.

Han ønsker, at der generelt skal skrides ind 
med en tidlig indsats allerede i folkeskolen. 
Allerede her skal børnene via fritidsjob 
tilknyttes virksomheder. Desuden skal en 

_ Havde vi ikke taget det lån, ville VUC-byg-
ningen formentlig stadig stå tom på havnen, 
forklarer Henrik Rønnow, der sagtens kan se 
endnu ”en klog investering, der er finansieret 
med lån”:

_ Hvis vi skal have gang i væksthjulene, bliver 
vi nødt til at investere i mere erhvervsjord, 
mener han.

”Havde vi ikke taget det  
lån, ville VUC-bygningen  
formentlig stadig stå tom  
på havnen.”

Henrik Rønnow, 
socialdemokratisk borgmesterkandidat

mentorordning sikre, at børnene i de sidste 
folkeskoleår bliver fulgt så tæt som muligt for 
at spore dem ind på uddannelse. Og når de 
forlader skolen, skal de hurtigt have tilknytning 
til en virksomhed.

- Jeg får mange henvendelser fra virksomheder 
i kommunen, der sagtens kunne udvikle sig og 
producere mere. Hvis altså de kunne skaffe 
mere arbejdskraft. Derfor er udfordringen med 
de unge uden job og uddannelse en af måder-
ne at løse behovet på. Men hverken kommune 
eller erhvervsliv kan selv klare opgaven. Det 
skal vi gøre i fællesskab, påpeger Henrik Røn-
now, der i øvrigt også håber på samarbejde 
med Slesvigske Fodregiment i forhold til at få 
de unge motiveret.. 

”Vi kan ikke være det her 
bekendt. Hverken over for de 
unge, som vi taber på gulvet, 
eller over for samfundet og 
erhvervslivet.”

Henrik Rønnow, 
socialdemokratisk borgmesterkandidat

Vi skal have de unge i job
Henrik Rønnow vil samarbejde med erhvervs-
livet og Forsvaret: Hver tiende ung under 25 år 
har ingen uddannelse – og intet job.
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Haderslev kalder 
Christiansborg 
– blandt andet
Netværk og samarbejde skal have langt større fokus,  
hvis Haderslev Kommune skal vækste og udvikle sig, 
mener borgmesterkandidat.

Henrik Rønnow har også et tæt og givende 
samarbejde med partifællen, uddannelses-og 
forskningsminister Jesper Petersen. Men for 
Henrik Rønnow handler det ikke nødvendigvis 
om partifarve i samarbejdet med MF’erne.  
- For alle er jo interesserede i, at det går deres 
lokalområde godt. Alle kan hjælpe. Om ikke 
andet så med deres netværk på Christians-
borg og i forskellige organisationer.

Trekantsamarbejdet og 
Sønderjylland
Men netværk er andet og meget mere end 
EU og Christiansborg, understreger Henrik 
Rønnow. Han er for eksempel begejstret for 
mulighederne i Trekantsamarbejdet. Det sam-
arbejde vil han udbygge yderligere, hvis han får 
magt som han har agt som ny borgmester.
_ Men samtidig skal der aldrig herske nogen 
som helst tvivl om, at vi i Haderslev Kom-
mune er sønderjyder. At vi vil Sønderjylland 
og samarbejdet mellem de fire sønderjyske 
kommuner.

Som formand for udvalget for Børn og Familie 
i Haderslev Byråd har Henrik Rønnow for 
længst gjort sig tanker om et samarbejde og 
aftalt et sådant med sine tre sønderjyske kol-
leger i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Det 
satte Corona-restriktionerne dog en stopper 
for. Men nu vil han optage kontakten igen.

- Det vil virkelig være udbytterigt at drøfte og 
udveksle erfaringer og eventuelle samarbejder 
på tværs af kommunerne. Det skal vi fremover 
også gøre på andre områder. Ikke mindst når 

det gælder fremme af erhvervslivet, tror jeg, at 
vi kan nå længere med et tæt samarbejde. 

Antenner ude til alle sider
Dialog, samarbejde og netværk er også nøgle-
ord for borgmesterkandidaten i den helt nære 
og dagligdag. Det gælder i forhold til de 4000 
medarbejdere i selve Haderslev Kommune 
med tilhørende Med-udvalg, det gælder de 
faglige organisationer i kommunen, det gælder 
foreninger og råd og det gælder de små og 
større virksomheder.

- Hvis man skal have fingeren på pulsen og 
agere klogt i nutidens sammensatte samfund, 
er det nødvendigt at have antennerne ude 
til alle sider. Og nødvendigt at indhente så 
megen hjælp og støtte som muligt. 
- Det er vejen til en stærkere kommune, fast-
slår Henrik Rønnow.

”Alle er jo interesserede i, at det går deres 
lokalområde godt. Alle kan hjælpe. Om ikke 
andet så med deres netværk på Christians-
borg og i forskellige organisationer.”
Gruppeformand og borgmesterkandidat 
Henrik Rønnow (S)

Kan du nævne to-tre eksempler på lokale 
problemstillinger, hvor dialog og samar-
bejder mellem dig og Haderslev Kommu-
ne har resulteret i positive løsninger?

I forløb med betydning for kaserne, musik-
korps og flyvestation, synes jeg, samarbejdet 
har været nyttigt og har båret frugt. Men 
det har i en lang periode mest været Henrik 
Rønnow, der har været opsøgende og som jeg 
har talt sammen med om den lokale udvikling 
og aktuelle sager. Det gælder infrastruktur, 
uddannelse, arbejdspladser, VUC Syd osv. Der 
synes jeg ikke, det nuværende flertal i byrådet 
med borgmesteren i spidsen har været gode 
til at bruge at man havde et centralt placeret 
folketingsmedlem.
 
Hvordan er samarbejdet mellem dig og det 
andet lokalt valgte folketingsmedlem - H.C. 
Schmidt - når det gælder løsning af relevante 
lokale problemstillinger?

Som oftest er det rigtig godt. Vi kender 
hinanden igennem mange år, vi har erfaring 
og netværk at trække på hver især, og har jo 
begge den grundlæggende interesse at gavne 
udviklingen i Haderslev Kommune og Sønder-
jylland. Senest havde vi gavn af vores samar-
bejde, da det hurtigt lykkedes at få sat penge 
af og få sat skub i processen med at lave en 
rundkørsel i det farlige kryds hvor Østergade 
møder Ribevej.

- Jeg håber meget, at Henrik er kommunens borgmester 
efter kommunalvalget, siger Jesper Petersen – her sam-
men med Henrik Rønnow ved Heidi Guthmann-Bircks 

skulptur, ”Livstrappen”, foran Haderslev Rådhus.

Af Flemming Just

Dialog, samarbejde, netværk.
Det er tre helt afgørende værktøjer, hvis der 
skal mere gang i hjulene i Haderslev Kommu-
ne. Hidtil har det skortet på den del af udvik-
lings-bestræbelserne, mener Henrik Rønnow. 
Men det skal der laves om på, fastslår den 
socialdemokratiske borgmesterkandidat.
_ Vi kan gøre en hel del selv. Men sammen 
med andre, relevante partnere kan vi gøre 
meget, meget mere, siger Henrik Rønnow.
Han mener, at kommunen i en årrække har 
forsømt at udnytte en række muligheder for 
samarbejder, der har kunnet gavne kommunen. 
Såvel nationalt som i EU-regi, fordi Haderslev 
Kommune simpelthen ikke har søgt kontakt 
og dialog.

- Vi har f. eks. ikke været dygtige nok til 
at udnytte de tilskudsmuligheder, der lig-
ger i EU, men også de nationale fonde til 
udviklingsprojekter.

Råd og hjælp fra Venstre-mand
Henrik Rønnow undrer sig også over, at den 
politiske ledelse de seneste otte år har undladt 
at have en fast og tæt kontakt til de folketings-
politikere, der er valgt i Haderslev-kredsen. 
Det betaler sig, når der opstår problematikker, 
der kalder på hjælp fra Christiansborg, forsik-
rer Rønnow.

- Da SMUK var ved at blive nedlagt, oplevede 
vi, hvor værdifuldt det var, at Venstres Hans 
Christian Schmidt gav råd og vejledning på 
de indre linjer om, hvad vi skulle gøre for at 
redde musikkorpset. 

- Jeg har en god og tæt 
kontakt med Henrik

Af Flemming Just

Hvordan vil du beskrive det helt ideelle 
samarbejde mellem en borgmester og et 
lokalt valgt folketingsmedlem? 

Der skal gerne være en høj grad af tillid og 
et højt informationsniveau. Og så handler det 
helt banalt om kontinuerligt at have kontakt 
om sager og emner, hvor man kan bruge hin-
anden til at opnå resultater for det lokalom-
råde, begge brænder for. Sådan et samarbejde 
har jeg med Henrik Rønnow – og jeg håber 
meget, at han er kommunens borgmester 
efter kommunalvalget.
 
Hvad betyder en aktiv kontakt fra Hader-
slev Kommune for dig - at f. eks. borg-
mesteren orienterer og delagtiggør dig i 
relevante problemstillinger?

Jo bedre man som folketingsmedlem er orien-
teret om de kommunale problemstillinger og 
satsningsområder, jo bedre en ambassadør kan 
man være for området, det er klart. Jeg sidder 
så ikke bare og venter på at blive ringet op af 
kommunen, men er selv i kontakt med lokale 
virksomheder, fagforeninger, foreningsliv osv.
 
Hvordan betragter du din opgave i den 
sammenhæng?

Vilje til at bruge tiden, det kræver, at man kan 
arbejde sammen med en borgmester eller an-
dre landspolitikere om en sag, uanset om man 
er i forskellige partier. Og jo, så helt banalt at 
have antennerne ude som folketingsmedlem 
og have øje for, hvor mulighederne er for 
indflydelse i en given situation.
 

- Vi brænder jo begge for at opnå resultater for  
Haderslev Kommune, siger uddannelses- og forsk-
ningsminister Jesper Petersen (S), der her svarer  
på fem spørgsmål om samarbejdet mellem kommune 
og lokalt valgte folketingsmedlemmer.

”Tillid, højt informations-
niveau og en kontinuerlig 
kontakt, så man kan bruge 
hinanden til at opnå resul-
tater i det lokalområde, vi 
begge brænder for.  
Sådan er mit samarbejde 
med Henrik Rønnow”.

Uddannelses- og forskningsminister 
Jesper Petersen (S)
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BOSÆTNING & ERHVERV
Det skal være attraktivt at bo og leve i Haderslev Kom-
mune. Såvel i byerne som på landet. Forudsætningen er 
et stærkt erhvervsliv, hvor kommunen skaber udvikling i 
tæt samarbejde med virksomhederne.  
Det sociale ansvar er også på dette område et vigtigt punkt. 
Kommunen skal bakke op om vore virksomheder, der samtidig 
skal være med til at sikre, at unge får lærepladser og at handi-
cappede får mulighed for job.
Med omkring 4000 ansatte er Haderslev Kommune den 
største arbejdsplads i kommunen og dermed en vigtig brik 
i beskæftigelsen. Derfor skal vi med kompetent, ansvarlig og 
motiverende ledelse sikre en stærk og attraktiv arbejdsplads.

GRØN OMSTILLING
Haderslev Kommune skal tage førertrøjen på, når det 
gælder grøn omstilling. Vi skal udarbejde en strategi for, 
hvordan kommune, erhvervsliv og private kan bedre 
klima og miljø. 
Kommunen som institution skal gå foran med f. eks. indkøb og 
brug af eldrevne biler, solceller på kommunale bygninger og 
generelle indkøb, der er miljø og klimavenlige.
Infrastrukturen skal udbygges med flere cykelstier og bed-
re kollektiv trafik. Der skal være klare mål for renere vand i 
Lillebælt, Haderslev Fjord og Haderslev Dam og vi ønsker en 
”vildere” kommune, hvor urørt natur, dyr og insekter får mere 
plads.

BORGERINDDRAGELSE 
Vi vil udbygge nærdemokratiet. Ved at inddrage bor-
gerne i beslutningsprocesser og ved at lytte til deres 
ønsker, erfaringer og og gode råd.
Borgerinddragelse gælder i høj grad kommunens frivillige, der 
har fingeren på pulsen i sociale og foreningsmæssige sammen-
hænge. Derfor skal de bakkes op, og der skal lyttes til dem.
Socialdemokratiet ønsker også at inddrage de unge. De skal 
helt frem på banen og have en stemme i det politiske landskab. 
De skal være med til at forme udviklingen og den fremtid, de 
selv bliver en del af.

VELFÆRD
Kernen i vores politik har altid været - og er stadig - at 
sikre de svageste i vores samfund et godt og værdigt liv.  
De gamle, de handicappede, de syge, de socialt udsatte og 
de psykisk sårbare har vores fulde fokus. Men også de pårø-
rende er vi parate til at hjælpe, for de kan have det svært, når 
deres kære befinder sig i en livskrise. Samtidig kan de ofte 
være nøglen til bistå de faglærte til at levere en god pleje eller 
behandling.
Sundhed – fysisk og mentalt – er for os et vigtigt fokuspunkt, 
når vi politisk arbejder for det gode liv. For alle. Især vil vi 
arbejde for de forebyggende indsatser og for tilgængelighed og 
nærhed i sundhedstilbud.

BØRN OG UNGE
Børn og unge er vores nutid, men først og fremmest 
vores fremtid. Det er dem, vi skal investere i. På alle 
måder.  Det er vores grundholdning i Socialdemokratiet. 
Vi vil arbejde for at få flere uddannelser til kommunen for at 
skabe vækst og udvikling og fokus på det vigtige i at uddanne 
sig. I folkeskolen er kvalitet nøgleordet. Vores børn skal klædes 
ordentligt på til deres videre vej i uddannelsessystemet.
Vi er også her meget opmærksomme på de svageste. De børn 
og unge, der socialt eller på anden måde er udsatte. De børn 
og unge, der lever under utrygge forhold. De børn og unge, 
der kræver en tidlig indsats for også at få et godt liv. 

KULTUR & FRITID
Vi opfatter kunst og kultur som en naturlig del af kerne-
velfærden, der giver livsglæde og skaber sammenhæng 
og fællesskab i hele kommunen.
I samarbejde med kulturlivet – professionelle som amatører og 
frivillige – vil vi skabe rammerne for, at kulturen kan boble og 
blomstre og kontinuerligt udvikle sig. Samtidig vil vi understøtte 
de etablerede og skattede kulturaktører, som vi kender dem. 
Idræt og sundhed er også en del af vores kultur. Gennem 
samarbejde med foreninger, aktører og frivillige vil vi prioritere 
rammer, der giver lighed for alle borgere i tilgangen til motion 
og en sund livsstil.
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Af Flemming Just

Hun er 26. Han er 36. Begge er født og op-
vokset i Haderslevs sydlige bydel. I dag bor de 
andre steder i Haderslev. Men de føler stadig 
noget helt særligt for det område, der har væ-
ret med til at forme en del af deres barndom 
og ungdom.

- Det er noget helt særligt for mig. Det er her, 
jeg har størstedelen af mine gode barndoms-
minder. Mine forældre bor der stadig og jeg 
har fulgt området tæt i alle årene, siger Rune 
Robert Friis, der ligesom Julie Juhler satser på 
at bliver valgt til den ny kommunalbestyrelse 
ved valget 16. november.

Hverken Julie eller Rune har således glemt 
deres rødder, selvom uddannelse i en årrække 
har bragt dem rundt til andre adresser i Dan-
mark. Men nu er de begge tilbage i ”deres” by. 
Og begge altså med en ambition om at gøre 
en indsats for at udvikle ”deres” kommune. 
Ikke mindst Sydbyen.

Vigtigt at udvikling fortsætter
De to socialdemokratiske byrådskandidater 
konstaterer med glæde, at en positiv udvik-
ling i bydelen allerede er i gang. Blandt andet 
med ny kunstgræsbane, den ny Erlev Skole, ny 
kommende genbrugsplads og en renovering af 
Skovbærparken.
 
- Nu er det så vigtigt, at bydelens udvikling 
fortsætter. Det er vores opfattelse, at det er 
en af de bydele, hvor en stor del beboerne 
har ekstra behov for et tilgængeligt og nært 
fællesskab. Det behov vil vi gerne være med til 
at opfylde, fastslår Julie Juhler og Rune Robert 
Friis, der fremsætter et helt konkret forslag til 
at fremme blandt andet fællesskabet i Sydbyen.

Forslaget hedder borgerbudgettering. Det 
betyder ganske enkelt, at Sydbyen – ligesom 
landdistrikterne – modtager kontante, kom-
munale midler, som områdets beboere selv 
kan råde over og dermed bruge til initiativer, 
som efter deres mening vil gavne området.
- Vi tror på, at en sådan model både vil styrke 

To røde hjerter der banker
for Sydbyen
Julie Juhler og Rune Robert Friis føler noget helt særligt  
for den bydel, de er født og vokset op i.

Julie Juhler og Rune Robert Friis brænder stadig for Sydbyen – og foreslår blandt andet en 
renovering af Kløvermarkskolen med hal og svømmehal til brug for børn og unge efter skoletid.

kvaliteten af de lokale investeringer og fællesska-
bet i området, siger Rune Robert Friis og tilføjer, 
at han og Julie Juhler naturligvis ikke fremsætter 
forslaget som særbehandling af Sydbyen.
- Borgerbudgettering skal gælde for andre byde-
le også f. eks. i Starup, fastslår de.

Nedlagte skoler skal udnyttes
De to kandidater har andre, konkrete forslag til 
udvikling af Sydbyen, idet de samtidig understre-
ger det vigtige i, at områdets skoler, parkområder 
og øvrige fritidsfaciliteter først og fremmest skal 
vedligeholdes og renoveres bedre end nu.
sikres et bedre niveau af vedligehold og i de 
tilfælde det er tiltrængt en decideret renovering 
/ opgradering.  

- Igen. Det handler om at skabe gode mulig-
heder for fællesskab. Hvis man f. eks. renoverer 
Kløvermarkskolen med hal og svømmefaciliteter 
vil komplekset i samspil med Erlev Skole udgøre 
et kæmpe aktiv for bydelen. For især børn og 
unge uden for skoletiden.

Julie Juhler og Rune Robert Friis leverer endnu 
et kontant forslag, der kan styrke sammenhold 
og fællesskab i Sydbyen:

- Vi foreslår, at der etableres et foreningshus 
for alle områdets beboere – unge som gamle 
- i den gamle Hertug Hans Skoles bygninger i 
Buegade. Når foreningerne har et fælles sted at 
være i, vil det yderligere styrke bydelens fælles-
skab og identitet.

Mener de to socialdemokratiske byrådskandi-
dater, der altså ikke på nogen måde har glemt 
det område, hvor de har trådt deres barnesko. 
Deres hjerter banker stadig for Sydbyen.

Læs mere om Julie Juhler og Rune Robert Friis 
på www.sochaderslev.dk 

Sådan går vi til valg
Socialdemokratiets program til KV21 i  
Haderslev Kommune er et hus med tag,  
seks søjler og fundament.
Her har du de overordnede linjer for vores politik, når den er  
fordelt på seks søjler. De mere konkrete politikpunkter for de  
seks søjler kan du se på de to næste sider. Sammen med vision,  
mål og vores økonomiske retningslinjer.
Læs side 10 - 11

”Vi foreslår, at der etableres 
et foreningshus for alle om-
rådets beboere – unge som 
gamle - i den gamle Hertug 
Hans Skoles bygninger i  
Buegade.”

Julie Juhler og Rune Robert Friis, 
socialdemokratiske byrådskandidater
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Sådan går vi til valg
Socialdemokratiets  
program til KV21 i  
Haderslev Kommune  
er et hus med tag,  
seks søjler og  
fundament. 

VELFÆRD BØRN OG UNGE KULTUR & FRITID

FUNDAMENTET: SUND OG ANSVARLIG ØKONOMI
Grundlaget for at kunne drive en god kommune er, 
at vi har styr på økonomien. Vi vil som socialdemo-
krater stå som garanter for, at der løbende bliver 
holdt styr på kommunens udgifter og indtægter. 

En høj grad af decentralisering af økonomien er en god vej til rationel drift. De enkelte afdelinger og in-
stitutioner skal have vidtgående selvstyre og ansvar for deres budgetrammer. Vejen til en bedre økonomi 
for kommunen er også kloge og langsigtede investeringer. Vi får flere skatteydere og flere skattekroner, 
når vi tør investere i en bedre kommune. 

Det drejer sig om at styrke et godt kommunalt ima-
ge ved at have gode daginstitutioner, moderne skoler, 
et godt og varieret idræts- og kulturliv i en velfunge-
rende og serviceorienteret kommune.

Vi vil i den kommende periode gøre Haderslev til 
en langt mere attraktiv kommune ved at investere i 
medarbejdernes kompetencer og i en omfattende 
grøn omstilling. 

Ved valget den 16. november 2021:

• At den nye kommunalbestyrelse kon-
stituerer sig med Henrik Rønnow som 
borgmester.

• At konstitueringen og den fremtidige politik for Haderslev Kom-
mune er baseret på borgerinddragelse og et bredt samarbejde i 
kommunalbestyrelsen.

Det er vores mål

FÆLLES OM DET GODE LIV
• Vi hylder fællesskabet. Fællesskab om det gode liv. Derfor er 

det vores vision at sætte nye standarder for velfærd, vækst og 
udvikling, grøn omstilling og borgerinddragelse. 

• Vi tror på, at en satsning på disse områder i højere grad vil 
gøre borgerne i Haderslev Kommune tilfredse, glade og stolte.

• Tilfredse, fordi den politiske styring af kommunen er baseret 

på ordentlighed og respekt for alle – uanset hvem vi er.
• Glade, fordi alle borgere føler sig som en del af et fællesskab, 

hvor vi som socialdemokrater vægter tryghed, livskvalitet og 
en hverdag med mange muligheder for alle.

• Stolte, fordi vi alle kan identificere os med de værdier, som 
vores kommune er bygget på.

Taget er visionerne for et godt liv i 
Haderslev Kommune

Søjlerne er den politik og de hand-
linger, der bærer tag og visioner og 
omdanner dem til virkelighed. 

Fundamentet er den sikre grund 
og det udgangspunkt, der skal bære 
vores politik igennem. Og række ud 
efter visionen.

UDLICITERING.  
Vi vil sætte en stopper 
for udlicitering af pleje og 
omsorg. Erfaringerne taler 
sit tydelige sprog: Det er 
hverken bedre eller billigere 
at private firmaer udfører 
opgaven.
 
NORMERINGER.  
Vi vil sørge for bedre nor-
meringer og større fokus på 
efteruddannelse indenfor 
ældreplejen. Af hensyn til de 
ældre og deres pårørende 
ønsker vi færre vikarer. Det 
giver tryghed for alle parter.
 
VISITATIONEN.  
Sagsbehandlingstiden skal 
nedbringes og det individu-
elle hensyn styrkes. Der er 
alt for mange, der må vente 
uger, måneder og halve år 
på et svar.

CAMPUS. Oprettelse af 
Campus Haderslev – vi øn-
sker alle ungdomsuddannel-
ser samlet omkring Christi-
ansfeldvej og Louisevej. Det 
styrker uddannelserne og 
giver et bedre studiemiljø.

UDSATTE BØRN OG UNGE. 
Vi vil sørge for en tidligere 
og mere kvalificeret indsats 
overfor udsatte børn og 
unge. Vi ved, at jo hurtigere 
og mere effektivt, vi sætter 
ind, jo bedre hjælper vi 
både børn og forældre.

UNGDOMSVEJLEDNING. Vi 
ønsker en mere effektiv 
ungdomsvejledning. Fordi 
vi skylder både de unge 
og samfundet, at de unge 
vejledes til den uddannelse, 
der er rigtigst for dem.

ERHVERVSJORD. Kom-
munen skal opkøbe, 
byggemodne og klargøre 
erhvervsjord til virksomhe-
der ved motorvejen. Fordi 
vi ønsker at udvikle vores 
erhvervsliv, skabe flere jobs 
og flere skatteindtægter. 

BYGGERI. Vi ønsker større 
fokus på attraktive bygge-
muligheder både på landet 
og alle tre centerbyer.

JOB OG UDDANNELSE. Stær-
kere politisk fokus på sam-
arbejdet mellem kommune 
og erhvervsliv ikke mindst 
om uddannelse og arbejds-
pladser. Vi ønsker et særligt 
fokus på de cirka 350 unge, 
der i dag er uden uddannel-
se og beskæftigelse.

BREDDEIDRÆT. Bredde-
idrætten, der skaber 
fællesskab og sundhed og 
dermed sammenhængs-
kraft i vores kommune, skal 
styrkes markant. Vi vil have 
udarbejdet en ny bredde-
politik med inddragelse af 
hele foreningslivet.

GRAVENE. Overdække Gra-
vene med store sejl eller 
glastag, fordi vi ønsker liv 
og aktivitet på den centrale 
plads i byen, der over hele 
året kan rumme langt flere 
aktiviteter og oplevelser.

STISYSTEMER. Udbygning af 
sammenhængende stisyste-
mer til vandring og cykling 
over hele kommunen – fra 
Arnum til Årø. Fordi vi 
ønsker at udbygge mulig-
hederne for sund aktivitet 
og naturoplevelser. For 
borgere og turister.

MILJØ. Rent vand i Lille-
bælt, fjord og dam. Fordi 
vi ønsker at bidrage til et 
rent miljø til glæde for 
borgere, turister og vores 
efterkommere.

KLIMA. Kommunen skal gå 
foran i indsatsen med at re-
ducere CO2-udslippet. Det 
kan ske bl.a. ved at udskifte 
de kommunale køretøjer, 
så de kører på el og ved at 
medvirke til bedre infra-
struktur for el-ladestandere.
 
VILD NATUR. Vi vil styrke 
biodiversiteten overalt 
i Haderslev kommune. 
Haderslev Kommune skal 
i samarbejde med bl.a. Na-
turstyrelsen, private lodseje-
re og erhvervslivet bidrage 
til, at den vilde natur får 
bedre betingelser.

BORGERMØDER. Vi vil sørge 
for langt stærkere borgerin-
volvering via afholdelse af 
regelmæssige borgermøde 
i hele kommunen, hvor 
borgmester, politikere og 
kommunale medarbejdere 
forpligtiger sig til at lytte og 
være i dialog med borgerne

DE UNGE. Vi ønsker, at 
der oprettes et ungeråd. 
Fordi de unge i langt højere 
grad skal involveres i den 
demokratiske og politiske 
beslutnings-proces. 

DE FRIVILLIGE. Haderslev 
Kommune var ingenting 
uden de frivilliges indsats. Vi 
skal derfor på alle områder 
give de frivilliges indsats vo-
res fulde opbakning. Hjælpe, 
understøtte og imødekom-
me de frivilliges behov og 
ønsker.

BOSÆTNING & 
ERHVERV

GRØN OMSTILLING BORGERINDDRAGELSE
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Veteran i nøglerolle
som bedstefar 
Jens Christian Gjesing er fortsat parat til at arbejde 
for udvikling i Haderslev Kommune. Men vil også gerne 
fortsætte sit EU-engagement.

Jens Christian Gjesing

Jens Christian Gjesing, 72 år, født og 
opvokset i Midtjylland. Bopæl: Tyrsvej 12, 
Haderslev.
Familie: Gift med Gudrun, børneergote-
rapeut, formand for Red Barnet, Haderslev 
– guldbryllup juni 2021. To sønner: Rasmus, 
farmaceut og sundhedsøkonom, Anders, 
cand. scient. pol, MBA og kommunikations-
chef. Fem børnebørn.
Uddannelse: Har studeret Teologi og 
Historie på Københavns Universitet.
Erhverv: Gymnasielærer i Haderslev 
1976-2002.
Politik: Borgmester i Haderslev Kommune 
2002-2006 og 2010-2013. Medlem af Kom-
munalbestyrelsen uafbrudt i 40 år fra 1982 
til og med 2021.
Tillidshverv: Har været formand for 
eller arbejdet i en lang række bestyrelser : 
Blandt andet Kommuneforeningen for 
Sønderjylland, Haderslev Statsseminari-
um, Kriminalpræventivt Råd, Bestyrelsen i 
Kommunernes landsforening, Kommuner-
nes Landsforenings Internationale Udvalg, 
Erhvervshus Syddanmark, Det europæi-
ske Regionsudvalg (COR), CEMR Policy 
Committee, Haderslev Museum og Teatret 
Møllen.
Fritidsinteresser: Læsning – bl. a. spæn-
dingsromaner og krimier. Fodbold og 
ishockey i SønderjydskE. Har rejst sammen 
med Gudrun i det meste af verden – 
blandt andet Grønland, Himalaya, Rocky 
Mountains, Peru, og Great Barrier Rief i 
Australien. Tidligere orienteringsløber, nu 
blot traveture i skoven med Gudrun og 
langrendsski i Norge.

Mine tre mærkesager
Udvikling af velfærden. Den bedste velfærd 
får vi ved at lytte til vores medarbejdere, 
ikke ved at privatisere.
Den kommunale sundhedsindsats. Vi skal 
udvikle sundhedscentrene i vores centerby-
er, så borgerne får nærhed til sundhed.
Kulturlivets lokale vilkår. Haderslev Kom-
mune har et stærkt kulturliv, som fortjener 
stor opbakning

Kontakt-info:
Tlf.:  2125 2200     
Mail: jc@gjesing.com
Læs mere på www.sochaderslev.dk

Af Flemming Just 

Godt nok brænder den politiske ild stadig på 
fuldt blus. Trods 40 år i kommunalbestyrelsen 
i Haderslev.  Og godt nok satser Jens Chri-
stian Gjesing på yderligere fire travle år som 
aktiv i kommunalpolitik. Hvortil kommer hans 
fortsatte engagement som repræsentant for 
Kommunernes Landsforening i EU Regionsud-
valg i Bruxelles.

Men på den private front er det noget helt 
andet, der giver den 72-årige socialdemokrat 
og tidligere borgmester mening med livet: De 
fem børnebørn og deres forældre.
- Jeg indrømmer gerne, at de betyder virkelig 
meget i min og min kones tilværelse. Vi er 
meget optaget af at følge med i både børn 
og børnebørns liv og udvikling, så tæt som 
vi overhovedet kan, fortæller Jens Christian 
Gjesing.

Nogle af Gudrun og Jens Christian Gjesings 
børnebørn har i en årrække været endog 
langt uden for deres rækkevidde, fordi parrets 
ene søn var udstationeret med sit arbejde i 
Østen og Mellemøsten. Men nu bor parrets 
to sønner og deres familier begge på Sjælland 
i henholdsvis Næstved og Gentofte. Dermed 
er der kun få timers kørsel til samvær med 
familien og de fem guldklumper.

Men som følge af Corona-pandemien har 
intensiteten i samværet med den nære familie 
det seneste års tid ikke været, som den plejer. 
Jens Christian Gjesing har psoriasis-gigt. 
Sygdommen kan holdes nede med en stærk 
medicin, så han i det daglige ikke mærker no-
get til den. Til gengæld sænker medicinen hans 
immunforsvar markant. Derfor har lokalpoliti-
keren under hele epidemien været ekstremt 
opmærksom på at overholde restriktionerne. 
Og derfor har han også måttet holde afstand 
til den nære familie på Sjælland.
 
- Vi har forsøgt at køre derover en gang om 
måneden. Kørt hjemmefra klokken 9 om mor-
genen og været hjemme igen klokken ni om 
aftenen. Vi har holdt os til udendørs samvær 
derovre. Gået tur i Dyrehaven i Jægersborg, 
bagt snobrød over bål i haven eller sådan 
nogle ting.
I det tidlige forår dristede Gudrun og Jens 
Christian Gjesing sig til at have et af børne-
børnene på besøg i Haderslev en lille uges tid. 

Men først efter en test for Covid-19.
- Noget af det værste ville jo være, hvis et bar-
nebarn skulle leve med en viden om, at han 
havde smittet os. Det måtte for alt i verden 
ikke ske….Når verden ikke er af lave med 
Corona-pandemi, praktiserer Gudrun og Jens 
Christian Gjesing en særlig form for samvær 
med børnebørnene.  

- Indtil nu er to af vores børnebørn blevet 
konfirmeret eller non-firmeret. Dem har vi 
givet en rejse i gave, fortæller Jens Christian 
Gjesing. Det er gaver i den dyre ende. Men 
bedsteforældrene sparer gerne op til rejserne. 
Eller gaven, som Jens Christian Gjesing selv 
kalder for ”super-egoistisk”, selvom barnebar-
net frit kan vælge, hvor rejsen skal gå hen. Der 
knytter sig nemlig den betingelse til gaven, at 
Bedste og Farfar skal med. Og vel at mærke 
uden konfirmandens forældre. 

- På den måde får vi nogle oplevelser sammen, 
nogle gode samtaler og kommer helt tæt på 
børnene på en måde, som ikke ville være det 
samme, hvis forældrene var med. Det er en 
kæmpe fornøjelse og en fryd, som giver os 
dejlige minder for livet. To af børnebørnene 
har allerede fået deres konfirmationsgave i 
form af rejser til henholdsvis Beijing i Kina 
og Kangerlussuaq i Grønland. Nu venter 
bedsteforældrene spændte på, om de næste 

børnebørn også vælger en rejse eller en mere 
kontant gave..

Yngste barnebarn er i øvrigt 11 år, så der går 
omkring fire år, inden den sidste gave udløses.
- Forhåbentlig er verden åben og vi selv raske 
nok til den tid, siger Jens Christian Gjesing. 
Mon ikke, for 40 års-veteranen i Haderslev 
Kommunalbestyrelse skal nok holde sig i form. 
Både fysisk og ikke mindst på den politiske 
front. Han er ikke i tvivl om, hvor indsatsen 
især skal koncentreres: Udvikling af velfærden i 
Haderslev Kommune.

- Den danske samfundsmodel med vel-
færdsstat, medborgerskab og forpligtende 
fællesskaber er en fantastisk god ramme for 
mulighederne for et godt liv. Det er i høj grad 
en socialdemokratisk “opfindelse”. Den er jeg 
stolt a og jeg føler mig meget forpligtet af at 
være med til at sikre og udvikle den samfunds-
model, som mange lande i verden med rette 
misunder os!

 - Så jeg er altså meget optaget af, at vi 
videregiver et godt velfærdssamfund til vores 
børn og børnebørn. For mig er det politik i 
en nøddeskal. Velfærd af høj kvalitet for børn, 
unge og ældre, samt et alvorligt hensyn til 
miljø og klima, lyder det fra den socialdemo-
kratiske veteran. 

Karl Gunnar Gregersen – tidligere byrådsmedlem i otte 
år og tidligere lærer i Gram i gennem 38 år – fortæller 
om Slotsvej på en vandretur som indledning til borger-
mødet 3. november.

Slotsvej er 
Grams juvel
Borgermøde 3. november om Grams dyrebare 
kulturarv. Hvordan bevares den smukke vej med 
de historiske bygninger?

FAKTA – BORGERMØDE
Gram Fritidscenter, onsdag 3. novem-
ber kl. 16.00. 

Alle er velkomne – tilmelding er ikke 
nødvendig

Emne: Den bevarende plan for 
Slotsvej

Mødested: P-pladsen ved Vandtårnet: 

Vandretur på Slotsvej med Karl Gun-
nar Gregersen.

Efterfølgende orientering om be-
varende plan for Slotsvej ved Bent 
Vedsted Rønne.

Gratis kaffe og kage.

Arrangør: Socialdemokratiet i  
Haderslev Kommune

Af Flemming Just

Turisterne beundrer den. Gram-borgerne 
glædes over den. Og fagfolk udi arkitektur og 
historie er begejstrede.
Det handler om Slotsvej. Vejen, der i årtier har 
forbundet midtbyen i Gram med Gram Slot. 
En uerstattelig juvel, som skal beskyttes og 
plejes.  

Det er lige præcis beskyttelse og pleje af vejen 
og dens bygninger, der er baggrund for det 
borgermøde, Socialdemokratiet i Haderslev 
Kommune inviterer til onsdag den 3. novem-
ber klokken 16.00.

Arkiv- og museumschef, byrådsmedlem Bent 
Vedsted Rønne er manden, der har taget 
initiativ til, at der skal udarbejdes en plan for 
Slotsvej, der sikrer, at juvelen i Gram beskyttes 
og bevares.

- Jeg blev kontaktet af en Gram-borger, der var 
bekymret for bygningernes tilstand og fremtid 
på Slotsvej, fortæller Bent Vedsted Rønne, 
der herefter bragte sagen til politisk behand-
ling som et såkaldt medlemsinitiativ. Nu skal 
udvalget for Plan og Miljø arbejde videre med 
løsninger, der kan sikre Slotsvej for eftertiden.

Disse løsninger vil arkiv- og museumschefen 
orientere Gram-borgerne om på mødet den 
3. november i Gram Fritidscenter. 
Men først vil borgerne få mulighed for at se 
og høre om deres smukke vej, når tidligere 
lærer Karl Gunnar Gregersen på en halv times 
vandring fortæller om vejens bygninger og 
historie.

Efterfølgende finder borgermødet sted i fri-
tidscentret. Efter Bent Vedsted Rønnes indlæg 
vil borgerne få mulighed for at stille spørgsmål 
og tilkendegive deres meninger. 

Jens Christian Gjesings politiske 
engagement spænder vidt.  

Fra EU, over Christiansborg 
til hjemmebanen i Haderslev 

Kommune, hvor han blandt 
meget andet har involveret sig i 

udviklingen af Gram. 
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PORTRÆT af en politiker



”Døden og sorgen må ikke 
forhindre os i at leve vide-
re. Jeg vil fortsætte med at 
kæmpe for det, jeg ønsker  
at opnå og ikke give op.”

Gram er en historisk, charmerende by med stort potentiale 
for fremtiden, mener Karin Anker, der naturligvis er på plads 
til borgermødet 3. november i Gram Fritidscenter.

Af Flemming Just

Jeg har pligt til at bruge det liv, jeg har fået. 
Også selvom jeg er ramt af begivenheder, der 
kan slå mig ud af kurs. Nogle vil måske sætte 
sig ned og give op. Men sådan en type er jeg 
ikke. Jeg bliver bare endnu mere stålsat på, at 
jeg skal videre og udnytte den tid, jeg er her…
Klar melding fra Karin Anker, kandidat for 
Socialdemokratiet til valget 16. november.  Og 
det er vel at mærke ikke tom snak, hun kom-
mer med. Den 57-årige kvinde fra Bevtoft har 
om nogen oplevet en af tilværelsens allermest 
sørgelige sider : At miste et barn.

Det skete for 14 år siden, da hendes dengang 
16-årige datter døde som følge af en trans-
plantation af hjerte og lunger.  Datteren var 
syg hele sit korte liv. Hun blev hjerteopereret 
tre gange uden at blive helbredt, og hun måtte 
ofte bruge kørestol, fordi hun ikke havde luft 
til selv at bevæge sig rundt.

Jeg vil ikke ynkes
- Det er klart, at Carolines svære sygdom 
og død har præget både mit og hendes to 
år yngre søster, Josefines liv. Men jeg vil ikke 
ynkes. Det er ikke derfor, jeg nu fortæller om 
Caroline. Til gengæld håber Karin Anker, at hun 
med sin historie kan indgyde andre i svære 
situationer livsmod, selvom omstændigheder-
ne gør det svært.

- Døden og sorgen må ikke forhindre os i at 
leve videre. Jeg vil fortsætte med at kæmpe for 
det, jeg ønsker at opnå og ikke give op, fastslår 
Karin Anker, der til daglig bestrider et job som 
distriktsskoleleder i Tønder Kommune.

Hun er født og opvokset på Lolland, men 
har boet det meste af sit liv i København og 
Rødovre, inden hun i 2015 flyttede til Sønder-
jylland og Bevtoft for at bo sammen med sin 
kæreste, Torben.

Karin Anker arbejdede som lærer, mens Caro-
line levede. Men hun havde også overskud til 
at involvere sig i Hjerteforeningens indsats for 
hjertesyge børn. I ti år var hun aktiv i forenin-
gens børneklub og var blandt andet med til at 
arrangere kurser for familier fra hele landet.

Manglede 19 stemmer
Allerede i 2017 stillede hun op for Social-
demokratiet og var blot 19 stemmer fra at 
blive valgt. Med sit nuværende job og som 
uddannet lærer brænder hun naturligvis for 
uddannelsesområdet. Men samtidig har hun et 
stærkt fokus på forholdet mellem land og by, 
som efter hendes mening ikke er noget uden 
hinanden. 

- Hvis Haderslev Kommune skal være en 
stærk spiller i Sønderjylland, kræver det, at 
land og by byder ind med det, de hver især 
er bedst til. Det skal naturligvis ske med en 
fornuftig økonomi .  Men først og fremmest er 
der brug for kreative ildsjæle og folk der tør, 
og dem er der heldigvis mange af, mener Karin 
Anker.

Vigtige ildsjæle og frivillige
- Årets ildsjæl i Haderslev kommune kommer 
eksempelvis fra Bevtoft, hvor jeg selv bor. Et 
andet eksempel er Gram, hvor et vedvarende, 
ihærdigt arbejde fra frivillige i Vision Gram er 
med til at bevare byen på landkortet for ud-
vikling. De, og mange andre, er alle med til at 
sætte fokus på, at Haderslev Kommune består 
af tre centerbyer og mange, mange mindre 
lokalsamfund, som tilsammen udgør en attrak-
tiv kommune - både i forhold til arbejde og 
investering, men også i forhold til bosætning. 
Som politiker vil jeg bakke op om samarbejde 
og muligheder til gavn for hele kommunen.

Man skal kæmpe 
– og aldrig give op

Karin Anker, 
kandidat for Socialdemokratiet
til KV21

Karin Anker, der privat gemmer på en sørge-
lig historie, vil i kommunalbestyrel sen for at 
repræsentere hele kommunen. Også den del, 
der ligger vest for motorvejen.

Slottet er stadig trækdyr
for Grams visioner
En plan for Slotsvej og hele slotsbyen skal sætte  
yderligere skub i en positiv udvikling.

Af Flemming Just

Gram tæller cirka 2500 indbyggere. Men man-
ge flere skal bosætte sig i slotsbyen. Så den 
ikke sygner hen, sådan som mange andre byer 
af lignende størrelse.

Det er det helt klare mål for arbejdet i Vision 
Gram, som IT-chef John Fleming Hansen har 
stået i spidsen for siden oprettelsen i 2015.
_ Turisme og markedsføring skal skabe bo-
sætning og udvikling af byen. Med slottet som 
trækdyr handler det om, at turisterne får øje 
på byens kvaliteter og sætter gang i interes-
sen for også at bo her, fastslår John Flemming 
Hansen, der glad konstaterer, at boligboomet 
også er nået til Gram. Ikke i form af stigende 
priser, men i kraft af flere hushandler. Senest 
har etableringen af den p.t. kriseramte Gram 
Højskole bidraget til den udvikling med tilflyt-
ning af seks-otte lærerfamilier.

Svag stigning i indbyggertal
Mens andre bysamfund på Grams størrelse 
har faldende indbyggertal, har Gram over en 
årrække øget antallet af indbyggere ganske 
svagt. Men det er ikke nok for Vision Gram-fol-
kene, der kontinuerligt tænker i projekter, 
der kan fremme den udvikling, de ønsker: at 

byen bliver attraktiv for tilflyttere og for de 
fastboende.

En årlig støtte på 400.000 kroner fra Hader-
slev Kommune og i 2020 en pose med 3,9 
millioner kroner er penge, der ud over at have 
hjulpet højskolen økonomisk på vej, også skal 
støtte etablering af en cykelsti på Vester Lin-
detvej til lergravsmuseet, allerede har støttet 
en padlebane og en multibane ved Gram 
Fritidscenter, en pumptrackbane, springvand 
i og oprensning af slotssøen, slotslamper og 
slotsbænke samt 15 infotavler, der på den 
såkaldte Ruten gennem byen fortæller turisten 
om Grams historiske bygninger og anlæg.

Kulturarv på Slotsvej
Netop de historiske bygninger på Slotsvej 
blev tidligere i år genstand for et politisk fokus, 
som formanden for Vision Gram hilser meget 
velkommen. Det socialdemokratiske byråds-
medlem, arkiv- og museumschef Bent Vedsted 
Rønne foreslog, at der i en ny helhedsplan 
for Gram oprettes en bevarende lokalplan 
for den vej, der går fra bymidten og ud mod 
slottet. Vejen tæller 93 bygninger, hvoraf flere 
er opført før 1970 og er bevaringsværdige. 

- Slottet er og bliver trækdyret for Gram. Det 
skal byen hægte sig på, fastslår formand for 
Vision Gram, John Flemming Hansen her foran 
slotssøen ved Gram Slot.  

FAKTA 
Vision Gram arbejder blandt andet  
fremadrettet for følgende initiativer:

• Forlængelse af cykelsti mod Vejen 
Kommune.

• Fortsat udvikling af den historiske 
Rute.

• Bus til byens ældre.

• Udnyttelse af tom brandtomt  
grund i midtbyen

• Afslutning på sagen om det  
gamle rådhus

• Renovering af Den hvide Bro  
ved slottet.

- Det er et initiativ, vi venter os meget af, for 
vejen binder jo by og slot smukt sammen og 
kan blive et stort plus i vores strategi, siger 
John Flemming Hansen. Han og Vision Gram 
har også store forventninger til den ny kom-
muneplan, der giver mulighed for udstykning 
på Lundekobbel i nærheden af trækdyret – 
Gram Slot.

- Borgerne har på en generalforsamling i Vision 
Gram peget på, at grundene her vil være 
attraktive, fordi de også ligger tæt på blandt 
andet skole og børnehave.

Lang ønskeseddel
Ønskesedlen for de kommende år er lang. 
Den tæller blandt andet boliger for 50-plus 
borgere. I øjeblikket søger den gruppe af bor-
gere ofte bolig i Haderslev, når pasning af hus 
og have bliver for krævende. Simpelthen fordi 
Gram ikke kan tilbyde senior-lejligheder. 

- Men vi har nogle tanker om at få opført den 
slags lejligheder – lejede som ejede – mellem 
de to rundkørsler, hvis vi kan finde en privat 
investor, lyder det fra 65-årige John Flemming 
Hansen, der i mere end en menneskealder har 
været en ildsjæl i Grams kultur- og idrætsliv. 
CV’et i den henseende tæller træner- og be-
styrelsesposter i foreninger, ni år som medlem 
af Gram Kommunalbestyrelse og formand for 
Gram Fritidscenter siden 2008.
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Karin Anker er Grams og  
Midtlandets stemme               
Side 14

John Flemming - utrættelig 
slider for Grams udvikling       
Side 15

EU og Gram – veteranen 
spænder over det hele              
Side 12

Borgermøde om  
fremtiden i Gram
Side 13

Af Flemming Just

Han flyttede til Gram fra Ranum i Himmerland i 1976. I 38 år var han 
lærer på Gram skole. I dag er han en aktiv og engageret folkepensionist 
og guide på Gram Slot.

Men 72-årige Karl Gunnar Gregersen – også medlem af bestyrelsen i 
Vision Gram – ved først og fremmest alt om slotsbyen. Om husene, om 
slottet, om byens historie og om indbyggerne. Nuværende som tidligere. 
Det sidste skal i vidt omfang forstås helt bogstaveligt, for Karl Gunnar 
har haft en stor del af Grams indbyggere som elever i skolen. Han kan 
dårligt færdes i byen uden at møde nogle af sine tidligere elever.

Karl Gunnar Gregersen ved en af de 15 info-tavler, der rundt om i Gram fortæller om byens spændende historie. Til højre byrådsmedlem og tidligere lektor i historie på Haderslev 
Katedralskole, Jens Christian Gjesing, der også deltager i borgermødet om Slotsvej den 3. november. 

Karl Gunnar  
ved alt om Gram
Karl Gunnar Gregersen - pensioneret lærer - fortæller 
spændende historier om Slotsvej på en vandretur som 
optakt til borgermøde.

Med den omfattende viden om Gram er det oplagt, at Karl Gunnar 
Gregersen er et hovednavn på det borgermøde, som Socialdemokratiet 
i Haderslev Kommune arrangerer i Gram Fritidscenter onsdag den 3. 
november. Mødet handler om Grams fremtid med specielt fokus på den 
smukke Slotsvej, der forbinder bymidten med Gram Slot.

Borgermødet indledes med en vandretur ad Slotsvej, mens Karl Gunnar 
Gregersen øser af sin store viden. Alle kan deltage. 

Læs side 12

- på det gode liv
i GRAM


