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TAK, TAK og TAK 
 
 

TAK til alle jer der har stemt på Venstre ved både EP-valget og Folketingsvalget og på vor lokale 
kandidat Kim Valentin ved EP-valget og ikke mindst stemt på Anna Libak ved Folketingsvalget. Det 
var jo et flot valg både for partiet og for begge kandidater. 
 
Stor fremgang på landsplan og kun 145 stemmer skilte Anna Libak fra en plads i Folketinget. Begge 
dele er imponerende. Kim Valentin stillede op i Ballerup kredsen og blev valgt. Tillykke med det. 
 

TAK til alle jer der har knoklet med opsætning af plakater, uddeling af materialer o.s.v. Der er 
mange, der på forskellig vis har hjulpet ved begge valg og tak for det. 
 
Ved begge valg var det tydeligt på lygtepæle og træer, hvem der var Venstre kandidat, og på 
mange stationer blev der uddelt en lille pose med valgmaterialer og en MüsliBar. 
 
Det er lige så imponerende, at det hele er taget ned igen, og vi har ryddet op efter os. 
Ser du en Venstre plakat, så pil den venligst ned senest torsdag inden midnat, så vi undgår, at 
andre mod betaling skal tage den ned. 
 

TAK til alle jer der har taget en tørn som tilforordnede ved de to valg. Uden de mange frivillige 
ville det blive svært for Gribskov kommune, at leve op til sin opgave. 
 
Heldigvis er det også en hyggelig dag, selvom vi møder ind kl. 07 og først slutter ved 22-tiden. I 
løbet af dagen er der jo lejlighed til at hilse på kommunens borgere, og en valgdag er generelt 
præget af godt humør. 
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Og så må vi jo konstatere, at Danmarks dygtigste statsminister er sat udenfor døren (i hvert fald i 
øjeblikket), medens den røde side af Folketingssalen prøver at nå til enighed. Om det lykkes kan 
være svært at vide. 
 
I den nuværende regering var der jo en vis træ-klatring og måske er der nu nogle nye, der er ved at 
påbegynde en lignende øvelse. Vi må se. 
 
Under alle omstændigheder er det værd at holde øje med, hvad der sker! 
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