
1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Der stilles store krav til et sognerådsmedlems 

pligtfølelse, viden og sunde dømmekraft, men 

også - og ikke mindst - til hans idealisme. Mon 

vælgerne altid gør sig klart, hvor meget et 

sognerådsmedlem må ofre af sin tid og sine 

kræfter på sognets anliggender? Og så høster 

han såmænd ofte nok kun utak herfor og må 

finde sig i mangen en uhøvisk bemærkning. 

 For partierne kan det til tider være svært 

at finde kvinder og mænd, der er villige til at 

gå ind i den aktive tjeneste for almenheden, 

som medlemsskabet af et sogneråd jo er 

udtryk for, og samtidig kan opfylde de krav, 

der stilles til indehaveren af et sådant 

mandat. 

Venstre i Vejen og Læborg er i den lykke-

lige situation, at det også til det forestående 

sognerådsvalg er i stand til at møde med en 

række kandidater, som til fulde må siges at 

imødekomme de forannævnte krav og derud-

over repræsenterer et tværsnit af den befolk-

ning, som lever og virker inden for sognets 

grænser. Fem af kandidaterne kan tilmed se 

tilbage på mange års erfaring i kommunalt 

arbejde. 

 

Det sociale må være i orden 

 

Kandidatlisten anføres af snedkermester 

Chr. Fischer, en af egnens dygtige hånd-

værkere og forretningsmænd, der som ingen 

anden kender kommunens problemer og har 

ydet sit store bidrag til den gode og sunde 

udvikling i Vejen i de senere år. 

Til en kommunes gode udvikling hører 

også en forståelse af, at de sociale forhold 

må være i orden. 

 

 Som formand for socialudvalget har Chr. 

Fischer her kunnet yde en eksemplarisk 

indsats og har gjort det på en måde, så det 

har aftvunget respekt i alle kredse.  

 Han har varetaget dette hverv med sand 

menneskelig forståelse og varme. Der er 

næppe nogen med ærinde til socialkontoret, 

som ikke i Chr. Fischer har fundet manden, 

som ærligt og redeligt altid søgte at finde en 

løsning på de enkeltes problemer. Det vil især 

mange af vore ældre medborgere kunne 

skrive under på. 

 

Forvalter næsten 7 mill. kr. 

 

 Her ved valgperiodens slutning har Folke-

bladet haft en samtale med Chr. Fischer for 

at kunne formidle læserne et indtryk af det 

sociale arbejde i Vejen. Vi har valgt at føre 

samtalen på grundlag af Vejen Kommunes 

budget for 1966-67 for at få et indblik i, 

hvad der skjuler sig bag de mange tal - 

tilsammen næsten 6,9 mill. kr., hvoraf godt 

1,3 mill. kr. er kommunens egne udgifter. 

 

 Sociale forhold er jo andet og mere end 

sygehus, alderdomshjem og pensionistboliger. 

Børn født uden for ægteskab er også et socialt 

problem, der i budgettet figurerer under titlen 

„underholdsbidrag". 

 

Der er, siger Chr. Fischer, i Vejen flere tilfæl-

de af børn født uden for ægteskab, end man 

egentlig skulle antage i en by af vor størrelse. 

For os gælder det om at sørge for, at barn og 

moder ikke kommer ud for uretfærdigheder. 

Man kunne nok ønske sig, at mænd, der bliver 

fædre til børn uden for ægteskab, viste mere 

ansvarsbevidsthed og tænkte lidt mere på den 

ulykke, de sætter pigen i. Så er der ofte mere 

grund til at tage hatten af for de piger, der har 

fået et barn uden at være gift. Der er mange 

smukke eksempler på, hvordan disse kvinder 

med beundringsværdig energi og stor kær-

lighed tager sig af deres børn. 
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Invaliders børn 

 

I budgettet er der under titlen »udgifter 

angående invalidepension« opført næsten 1,1 

mill. kr. Chr. Fischer kommenterer denne post 

på følgende måde: 

Invalidepensionisternes kår forbedres be-

tydeligt fra 1. april. Det er jeg glad for. Det er 

kun rimeligt, at deres indtægter tilpasses deres 

naturlige større behov og den almindelige 

levestandard. 

Socialloven fastlægger rammen for hjælpen 

til invalidepensionister, men det er de kommu-

nale socialudvalg, som vidtgående bestemmer, 

hvilke af de enkelte bestemmelser, der kan 

bringes i anvendelse i de enkelte tilfælde. Og 

her kan man, med sin sunde fornuft, gøre 

meget for at lette invalidepensionisternes kår. 

Efter min mening gælder det ikke mindst om at 

sikre, at materiel nød ikke hindrer børn fra in-

validepensionisternes hjem i at få lige så gode 

forhold at vokse op i, som børn fra andre hjem. 

Det er en naturlig og samtidig smuk opgave for 

samfundet at sætte ind her. 

 

Vi har viljen - 

 

 Der er forholdsvis mange folkepensionister 

i Vejen. På budgettet er opført 4,7 mill. kr. til 

folkepensionister, hvortil kommer andre store 

beløb til fordel for denne gruppe af 

medborgere. 

 

- Ja, siger socialudvalgets formand, Vejen har 

ry for at være en god by for ældre mennesker, 

og derfor flytter mange ældre mennesker til 

byen. Vejen indførte tidligt hjemmehjælp og 

husmoderafløsere, vi har et godt alderdoms-

hjem og fine pensionistboliger, så det er ikke 

underligt, at de ældre mennesker føler sig godt 

tilpas i vor by. At vi, der hidtil har båret 

ansvaret for denne gode, sociale udvikling i 

Vejen, også fremover vil være banebrydende, 

kan ingen være i tvivl om.  

 

 
Der er brug for flere pensionistboliger, og vi 

trænger til mere plads på alderdomshjemmet 

og en yderligere udbygning af hjemme-

hjælpsordningen. Det kræver penge at holde 

disse forhold på en høj standard, men vi har 

viljen til at sætte alle vore kræfter ind på at 

sikre Vejens ry som social foregangskommune. 

 

Plejehjem skaffer vi penge til - 

 

- Et led heri er opførelsen af et plejehjem, 

som vi trænger så hårdt til. Det skal bygges i 

samarbejde med omegnskommunerne, og an-

søgning om igangsætningstilladelse er allerede 

indsendt til ministeriet. Og får vi først tilla-

delsen, så skal vi også nok skaffe pengene til 

at få plejehjemmet bygget. 

 

- Chr. Fischer, det høres ofte, at kun 

socialdemokrater skulle være i stand til at 

skabe gode og trygge sociale forhold. Hvad 

siger De til den påstand? 

 

 

 - Man skulle egentlig ikke holde det for 

muligt, at nogen endnu i år 1966 fremturer 

med sådant et postulat. Jeg vil nøjes med at 

svare: Udviklingen, ikke mindst i vor kom-

mune, er det bedste bevis på, at Venstre ikke 

er mindre socialt indstillet end et hvilket som 

helst andet parti. Det turde de fleste vælgere 

også forlængst være blevet klar over. Jeg er 

overbevist om, at valgdagen vil blive en 

yderligere bekræftelse herpå. Vi kan med 

sindsro imødese vælgernes dom over vor 

indsats - også på det sociale område - i de 

forløbne fire år. 

 

 

 

 


