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Rettelser
FOURFELT/HJERTING – Vi skrev i septemberavi-
sen, at Lars Sigurd er fra Hjerting. Han er imidlertid 
fra Fourfelt. Vi skrev også, at de to bedemænd bag 
Hjerting Begravelsesforretning, Tina Thomsen og 
Morten Paulsen, havde været selvstændige i fire år. 
Men de har retteligt været i branchen i fire år og har 
været selvstændige i halvandet år. Vi beklager smut-
terne!

Valgmøde i Jon og Dittes hus 25. oktober
HJERTING – Traditionen tro er der også i forbindelse 
med dette folketingsvalg valgmøde i Stalden i Jon og 
Dittes Hus, og det bliver tirsdag den 25. oktober klok-
ken 19., fortæller Halfdan Andersen. Kandidaterne i 
panelet er Anders Kronborg (MF), Socialdemokratiet, 
Rikke Tangaa, Venstre, Rasmus Dahlberg, Det Kon-
servative Folkeparti, Anne Marie Geisler Andersen, 
De Radikale Venstre og David Dam Jensen, Sociali-
stisk Folkeparti. Peter Petersen er aftenens ordstyrer.

Tirsdagscafé om kongelige juveler
BRYNDUM – Er man 
interesseret i historie og 
juveler, vil det være op-
lagt at tage til Bryndum 
Sognegård den 18. okto-
ber klokken 14-16.30. For 
her vil der være foredrag 
ved Bjarne Steen Jensen. Han er uddannelsesleder 
og lærer på Grindsted Seminarium og også ekspert i 
kongelige juveler, som han vil holde interessant fore-
drag om, Der er ingen tilmelding, men der er betaling 
for kaffe og kage.

Foredrag om kristne i den arabiske verden
BRYNDUM – Tirsdag 25. oktober 2022 klokken 19 
til 22 kommer redaktør, journalist og forfatter Klaus 
Wivel på besøg med et foredrag i Sognegården, 
Bryndumvej 111A, i Bryndum. Han tager afsæt i sin 
bog Den sidste nadver - en rejse blandt de efterlad-
te kristne i den arabiske verden. I foredraget såvel 
som i bogen tager Klaus Wivel os med på en rejse fra 
Vestbredden og Gaza, videre til Egypten og derefter 
Libanon, før den slutter i Irak, hvor også de barske 
forhold i Syrien bliver beskrevet gennem personlige 
øjenvidneberetninger. Klaus Wivel giver en stemme 
til de kristne, der er tilbage i Mellemøsten og som 
dagligt må leve i frygt for overgreb og forfølgelse - 
de mellemøst-kristne familier er klemt inde mellem 
israelerne på den ene side og de fundamentalistiske 
islamister på den anden. Der er gratis entré og ingen 
tilmelding. Kaffe og kage kan købes.

Kunst og jazz på Hjerting Badehotel
HJERTING – Fredag den 4. november klokken 16 er 
der fernisering på Galleri Ship Inn, Hjerting Badeho-
tel. Kunstnerne Leo Svendsen og Flemming Rendbo 
udstiller de nyeste værker, og der inviteres til en fest-
lig fernisering med inciterende musikalske indslag af 
Brewhouse JazzBand. Begge er kunstnere med rod i 
det lokale kunstmiljø og ikke mindst kendt for deres 
værker med udgangspunkt i musikalske ikoner og 
forbilleder. Det vil også i år være tilfældet med en 
lang række portrætter og motiver af kunstnere. Der 
er damp på kedlerne. Leo er oveni en ivrig jazzmu-
siker og svinger klarinetten i Brewhouse JazzBand. 
Flemming helliger sig som pensionist maleriet med 
ny energi.  Der er garanti for at møde en masse be-
rømtheder på Ship Inns vægge. Leo arbejder videre 
med sine farveglade gengivelser af ikoner og kory-
fæer fra musikkens verden. Herudover vil Flemming 
præsentere en række af sine rustikke værker, ikke 
udført på lærred, men hyppigt på utraditionelle ma-
terialer såsom drivtømmer, ophuggede skibe og di-
verse genbrugstræ. Udstillingen vil være at skue til 
februar 2023.

   Anne Marie vil forsøge at 
udføre et politisk hattrick

POLITIK – At den 41-åri-
ge radikale byrådspolitiker 
Anne Marie Geisler An-
dersen blev genvalgt ved 
kommunalvalget i novem-
ber 2021 var ikke den store 
overraskelse. 

Men at hun sprang listen 
ved regionsrådsvalget om 
strøg fra en 15. plads på den 
radikale liste til en plads i 
regionsrådet, det havde 
hverken hun eller ret man-
ge andre troet på ville ske.

Nu har hun imidlertid 
fået blod på tanden og vil 
tilbage i Folketinget, hvor 
hun elskede at være. 

Det vil i så tilfælde være 
et enestående hattrick i 
dansk politik.

Der er nok mange, der vil 
sige: Hvad sker der for hende? 
Hvorfor vil du i Folketinget, 
når du både er byrådsmedlem 
og regionsrådsmedlem?

”Da jeg stoppede i Folke-
tinget, var det en af de svæ-
reste beslutninger, jeg no-
gensinde havde taget. Jeg 
elskede at være der. Men 
jeg blev gravid og skulle 
have mit første barn, fordi 
der var en enkelt p-pille, 
der smuttede. Og jeg vil 
gerne leve efter de værdier, 
jeg står for, så jeg ville ger-
ne have, at børn kommer 
bedst mulig på vej,” siger 
hun og tilføjer, at hendes 
perioder med depressioner 
ikke helt var overstået.

Det er alle mod alle
Hun er helt med på, at det 
er alle mod alle i et Folke-
tingsvalg, og at Lotte Rod 
er spidskandidat i Sydjyl-
lands Storkreds, men hun 
er ved godt mod:

”Jeg tror ikke, det er altaf-
gørende, hvor du står på li-
sten. Vi er seks kandidater, 
og vi er to kvinder. Så hvis 
folk ikke vil stemme på den 
ene, så tror jeg godt, de kan 
finde ud af at stemme på 
den anden,” siger hun.

Hun peger på, at hun 
trods alt sprang listen og 
blev valgt til regionsrådet i 
november 2019.

Hun mener, hun har en 
fordel ved sidde i Esbjerg 
Byråd:

”Jeg synes, jeg har kæm-
pet og knoklet lokalt, og 
hvis folk synes, jeg har 
gjort en forskel der, så skal 
jeg ind, og hvis man ikke 
synes det, så er det måske 
en anden, der skal ind. Jeg 
håber, at folk ser mere på, 
hvad jeg har lavet end på, 
hvor mange foldere, jeg ud-
deler eller hvor meget guld 
og grønne skove, jeg lover.”

Hvis du bliver valgt, hvil-
ke ordførerskaber kunne så så 
tænke dig?

”Jeg var jo psykiatriord-
fører og interesserede mig 
for handicap- og socialpo-
litik, og det har sådan set 
ikke ændret sig. Det er de 
samme ting, jeg brænder 

for. Og kom der et ordfø-
rerskab om mental sund-
hed, var det nok det, jeg 
allerhelst ville beskæftige 
mig med.”

Folk venter for længe
Hvad kan laves om på det psy-
kiatriske område?

”Jeg har kæmpet for at få 
ligestillet fysiske og psy-
kiske sygdomme. Hvis du 
kommer ind med et bræk-
ket ben, kunne man ikke 
drømme om at lade folk 
vente i halve eller hele år. 
Men kommer folk med 
åbne sår i sindet, så får man 
at vide, at der er sindsygt 
lang ventetid. Jeg ved godt, 
man ikke kan løse det i 
morgen, men hvorfor skal 
man betale så meget for 
psykologhjælp? Mange bli-

ver rigtigt dårlige af at ven-
te så længe på behandling. 
Det bliver rigtigt dyrt i den 
sidste ende, hvis folk mister 
deres funktionsevne.”

Men går du ind for, at folk 
kunne gå til psykolog uden en 
henvisning? Det lyder også 
dyrt.

”Nej, det er jeg ikke sik-
ker på, at jeg gør. Der er jo 
også andre specialister, du 
skal have henvisning til. 
Men der kunne være åbne 
tilbud, hvor det var lette-
re at komme og få hjælp. I 
den ny psykiatriplan er der 
for eksempel også et til-
bud til forældre med børn i 
mistrivsel, så de lettere kan 
få hjælp.”

Tekst og foto:  
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Hun vandt en 
plads i Esbjerg 
Byråd og ganske 
uventet en plads 
i regionsrådet. 
Nu vil Anne Marie 
Geisler Andersen 
fra Hjerting tilbage 
til Folketinget

• Stammer fra Gilleleje, 
er født den 15. april 
1981 og er dermed 41 år

• Er gift og har tre børn, 
familien bor i Hjerting

• Er uddannet i 
Statskundskab 
fra Københavns 
Universitet

• Har i en årrække 
dyrket 24-timers 
løb og har været på 
landsholdet

• Har droppet at deltage 
i udenlandske løb, men 
drømmer stadig om at 
nå 240 km

• Sidder i Esbjerg Byråd 
og Regionsrådet, valgt 
for De Radikale

• Gruppeformand for 
Radikale Venstre 
i Esbjerg byråd og 
medlem af Social- og 
arbejdsmarkeds-
udvalget. Byråds-e-
mail: ana58@esbjerg.dk

• Regionsrådsmedlem 
for Radikale Venstre 
i Region Syddanmark 
og medlem af 
udvalgene for Det 
nære sundhedsvæsen, 
Regional udvikling og 

Digitalisering  
og innovation.  
Regions-e-mail:  
ama@rsyd.dk.

• Derudover er hun 
medlem af KLs 
Socialudvalg og Danske 
Regioners  
Løn- og praksisudvalg

• Sad i folketinget i 
perioden 2009-2011 
og var suppleant i to 
måneder ved årsskiftet 
2018-2019

• Er folketingskandidat 
for Radikale Venstre i 
Sydjyllands Storkreds

Anne Marie  
Geisler Andersen

Anne Marie Geisler Andersen forberedte sig til et byrådsmøde, da avisen var på besøg.


