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Folkebladet Sydjylland - Torsdag d. 6. juli 1978 

 

 

Det ny byrådsmedlem Arne W. Christensen: 
 

Vejen fungerer ikke som storkommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Madsen, Gesten, 

fik bevilliget orlov fra byrådsarbejdet indtil videre. 

 

Midlertidig ny i Vejen Byråd: 

Systemplanlægger Arne Welcher Christensen 

 

 

Det nye medlem af Vejen Byråd, systemplanlægger Arne Welcher 

Christensen (S), Gesten, der er kommet ind som midlertidig afløser for 

byrådsmedlemmet Richard V. Madsen, Gesten, startede sit kommunal-

politiske arbejde i går med mødedeltagelse i socialudvalget, som han er 

blevet medlem af. 

 Det er meget, som jeg skal sætte mig ind i, før jeg kan tage stilling 

til specielle sager, siger han til Folkebladet, men en ting er sikkert. Jeg 

vil i hvert fald arbejde for, at Vejen Kommune kommer til at fungere som 

storkommune. 

- Gør den ikke det? 

Ikke godt nok efter min mening. Det er et spørgsmål om følelse af fælles-

skab. I småbyerne omkring Vejen siger man: Der derinde i Vejen, som om 

der intet tilhørsforhold var. Det er ligesom lidt svært i denne kommune at 

gøre folk bevidst, at vi alle er borgere af samme kommune og derfor også 

må udvide vor interesse til at omfatte hele kommunens vel. 

 Hvad kan der gøres fra rådhuset for at fremme dette fællesskab? 

 Jeg mener, at større åbenhed omkring udviklingen til beslutningsdannel-

sen kan gøre meget ved det. Når man kender baggrunden for en beslutning 

og har haft mulighed for at følge hele processen i meningsdannelsen, har man 

nemmere ved at acceptere en afgørelse, selvom den slet ikke er efter ens 

smag. Det betyder meget, at borgerne føler sig velkomne. 

 

 Arne W. Christensen (32) er født og opvokset i Vejen og nu har boet i 

Gesten i 3 1/2 år. Herudfra medbringer han visse forudsætninger for at 

kunne fremme bevidstheds-integrationen i kommunen, idet han kan for-

nemme, hvordan tingene ser ud set såvel fra kommunens centrum som 

fra periferien. 
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 I det politiske arbejde blev Arne W. Christensen, der arbejder hos 

Gesten Glasfiber, aktiv, da han kom til Gesten. Han meldte sig ind i Andst-

Gesten Socialdemokrati, hvor han hurtig blev valgt ind i bestyrelsen og 

senere blev formand. Denne post beklæder han stadig. Ved valget i marts i 

år opstilledes han for første gang som kandidat til byrådet og opnåede at 

blive 1. suppleant. På grund af at Richard Madsen midlertidig blev befriet 

for det kommunalpolitiske arbejde, kom A. W. Christensen nu ind i 

byrådet. 

 Jeg går selvfølgelig også ind for, at Gesten får en træningshal, og 

det er der jo nu udsigt til, fortsætter A. W. Christensen. Der skal være 

et ægte behov tilstede for at en hal har sin berettigelse i kommunens 

periferi, og det mener jeg bestemt er tilstede i Gesten. 

 


