KÆRE ALLE MEDLEMMER AF VENSTRE I RINGKØBING-SKJERN

Mit navn er Jacob W. Storgaard-Christensen. Jeg er 45 år og bor i Nr. Felding lige nord for
Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg arbejder som sognepræst. Jeg er gift med Emilie, der
stammer fra Holstebro og læser engelsk på Aarhus Universitet. Vi er de lykkelige forældre til lille
Niels William på et halvt år. Vi bor midt i den skønne vestjyske natur ved skov og eng – i det sogn,
som min mor stammer fra.
Jeg har siden slutningen af 1980´erne været stærkt optaget af dansk politik. Jeg har fulgt mange af
de politiske reformer og processer tæt, som vi har været igennem de seneste tre årtier og som er
grundlaget for det Danmark, vi kender i dag. Jeg håber nu tiden er kommet til, at jeg kan få lov at
give mit bidrag til samfundsdebatten og søge at finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor i
disse år.
Siden 1993 har jeg været medlem af Venstres Ungdom og har deltaget i medlemsmøder i Silkeborg
og Gentofte, hvor jeg har været bosat. Selvom jeg ikke hidtil har haft tillidsposter i Venstre, har jeg
et godt fundament i kraft af min mangeårige politiske interesse. Herudover har jeg en del års erfaring
med organisatorisk arbejde i forskellige ungdomsorganisationer og jobmæssigt arbejdet med både
børn og ældre – de seneste 8 år som pastoral leder af vores menighed.
På Christiansborg ønsker jeg at sætte mig i spidsen for, at vi i Ringkøbing-Skjern sammen kan få
gennemført disse projekter:
-

En ændring af planloven, således at det bliver muligt for bl.a. unge, ressourcestærke
børnefamilier at bygge boliger på storparceller i nærheden af de eksisterende byområder.
Dette vil kunne fremtidssikre befolkningsgrundlaget for erhvervslivet og institutionerne helt
lokalt hos os.

-

En helt ny statsligt øremærket investeringsplan for vores skoler, daginstitutioner, plejehjem,
sundhedshuse, biblioteker/kulturhuse m.v. Denne plan skal sikre, at det reelt bliver muligt at
bosætte sig og forblive i vores område – også således at de ældre kan få lov at blive boende
i deres vante lokalmiljø.

-

Nye motorvejsstrækninger, der forbinder Ringkøbing med Videbæk/Herning samt to
udgående motorveje fra Skjern med forbindelse til Videbæk/Herning/Aarhus og en
sydøstgående strækning med direkte forbindelse til Give/Billund og Trekantområdet.

Med min baggrund ønsker jeg desuden at være en klar kristen og kirkelig profil, der tør stå ved det,
jeg tror på – og som også er klar til at kæmpe for det og tale kristendommens og kirkens sag ind i
vores moderne tid. Samtidig vil jeg gerne kæmpe for de ”bløde værdier” bl.a. at sikre de bedste
forhold for vores børnefamilier. Alt det vil jeg gerne være repræsentant for, for det betyder noget helt
afgørende for rigtig mange mennesker i vores område.
Jeg håber I har mod på at bruge en livserfaren familiefar som mig som jeres repræsentant på
Christiansborg. Jeg ser rigtig meget frem til at møde jer – og jeg vil blive glad, hvis I vil kontakte mig,
så vi kan få en snak om det I drømmer om for vores Vestjylland!
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