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Christian Lorenzen

Vi skal have styr på situationen omkring vores 
plejehjem. I alt for mange år er det blevet 
forsømt og misvedligeholdt. Derudover skal vi 
have styr på personalesituationen i ældreplejen 
– vikarer er både en dyr og utryg løsning.

Hos Det Konservative Folkeparti siger vi, at der 
først og fremmest skal være styr på det basale, 
på kerneopgaverne. Det handler ud over 
ældreplejen om dagpasningen og skolen.

Vores klima ændrer sig desværre alt for hurtigt i 
disse år. Det haster derfor med at få forhøjet og 
udbygget Fanøs diger, og vi skal sætte endnu 
mere fart på den grønne omstilling.

Den største attraktion ved Fanø er, at vi er et 
levende helårssamfund. Det skal vi værne om! 
Det skal være muligt at kombinere arbejdsliv på 
fastlandet med familieliv på Fanø. Det kræver en 
turismeudvikling, der også er naturmæssigt og 
socialt bæredygtig.

Fanø ser ind i stigende udgifter til kommunal 
medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen. 
Hvis vi skal skærme os mod disse og øge 
livskvaliteten på Fanø, spiller vores frivillige 
foreningsliv en helt central rolle.

Borgernes retssikkerhed har de seneste år været 
under pres i Fanø Kommune. På konservativt 
initiativ ansættes nu en uvildig borgerrådgiver, og 
fremadrettet skal alle borgere på Fanø behandles 
ordentligt og med lighed for loven.

Med venlig hilsen,

Christian Lorenzen,  
borgmesterkandidat,

Det Konservative Folkeparti på Fanø

Fanø skal fortsat være en selvstændig kommune.
Det kræver økonomisk ansvarlighed og vilje til at prioritere – skåltaler rækker ikke.

For dig og for Fanø

Med støtte fra Christians-
borg har Socialdemokratiet 
på Fanø fået ny vind i sej-
lene. Partiet har fået flere 
medlemmer og stiller med 
hele tre kandidater ved 
kommunalvalget. Desuden 
er der mange løse stemmer 
denne gang. Fanø Lokal-
liste har kun én kandidat 
og kan derfor ikke få to 
som nu. Og Miljølisten er 
væk fra stemmesedlen. De 
radikale og Enhedslisten 
er også dukket op som nye 
lister.

Så spidskandidat Johan 
Brink Jensen fra Sønderho 
ved godt, at der kan ske 

meget ved valget, og at det 
for alvor kan blive alvor – 
for ham.

”Jeg er ikke borgmester-
kandidat, men jeg kunne jo 
blive kompromiskandidat. 

Vi har jo fået en lidt central 
placering. Så måske kunne 
jeg, hvis fem andre peger 
på mig, overveje at være 
stemme nummer seks. Men 
det er et stort job, og det 

havde da passet bedre lidt 
tidligere i mit liv. Men det 
er også vigtigt at gøre en 
forskel,” siger han.

En makker ekstra i by-
rådssalen kunne han dog 
godt drømme om.

”Jeg håber på en fordob-
ling af mandattallet,” siger 
han uden tøven.

Når man skal stemme på 
ham og hans parti, så skyl-
des det flere ting, mener 
han.

”Vi har direkte adgang 
til ministerierne, og det er 
en stor fordel. Når det for 
eksempel er så svært at få 
en tilladelse til råstofind-
vinding til digerne, så er 
det vigtigt med en direkte 
kontakt til miljøministe-
ren, som lige har været på 
besøg. Det ville jo værre 
vanvittigt med tusindvis af 
lastbiler, der skulle herover 
med råstoffer med færgen,” 
påpeger han.

Konkrete forslag kan det 
også resultere i her og nu.

”På byrådsmødet den 25. 
oktober har jeg et forslag 
om at vi skal tilslutte os et 
klimasamarbejde, som 25 

kommuner er med i. Det 
var et tip, som jeg fik af 
trafikmister Benny Engel-
brecht. Det handler om, 
hvordan vi får busser, bi-
ler, skraldebiler til at køre 
på fossilfrit brændstof som 
brint. Så når vi skal have en 
ny busaftale i 2023 skal vi 
da i retning af emissionsfri 
biler, busser og lastbiler,” 
siger han.

En stemme på S er også 
en stemme på flere penge 
til ældreområdet, lader han 
forstå.

”Jeg har i årevis kæmpet 
for at få forhøjet budget-
tet. Vi har hele tiden ligget 
fire-fem millioner kroner 
bagud,” fastslår han,

Tekst og foto:  
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Socialdemokraterne har fået frisk vind i sejlene og satser på en fordobling  
af mandattallet ved kommunalvalget. Spidskandidat ser sig selv i en nøglerolle 

Johan vil ikke sige nej  
til borgmesterposten 
  Valgkamp ’21

• 69 år, født den 1. juni 
1952, boede i New 
York, USA fra 1953-
1958, hvor hans far, 
Hans Brink Jensen, 
var præst i den danske 
sømandskirke

• Kom til Sønderho som 
seksårig. Her var hans 
far sognepræst i de 
næste 34 år

• Efter endt realeksamen 
uddannede Johan 
Brink Jensen sig 
til børneforsorgs-
pædagog, der var 
en særlig statslig 
uddannelse. Han var 
færdig i 1973 

• Tog i 1998 en 
diplomuddannelse  
i ledelse

• Har arbejdet i 30 
år i forskellige 
døgninstitutioner 
i Esbjerg, ofte som 
afdelingsleder 

og stedfortræder 
og konstitueret 
forstander, når det var 
nødvendigt. Turen til 
færgen og til Esbjerg 
foregik på cykel

• Har siddet i Fanø 
Byråd i 20 år den 31. 
december 2021

• Er formand for Fanø 
boligselskab, der har 
planer om at bygge 
fem-seks huse på en 
tom grund 25 meter 
fra Dagli’Brugsen i 
Sønderho

• Er spidskandidat for 
Socialdemokratiet

• Er gift med fru 
Annemarie, sammen 
har de tre sønner

• Er frivillig 
brandmand, har lige 
købt en båd og sysler 
gerne med at lave 
uroer af rav og andre 
naturmaterialer

  Johan Brink 
  Jensen

Johan Brink Jensen er 
også formand for Fanø 

Boligforening, der i forvejen 
har billige udlejningsboliger 

i Sønderho. Han drømmer 
om fem-seks udlejningshuse 

på denne ledige grund 
meget tær ved Brugsen i 

Sønderho. Men nu gælder 
det om at få to mandater ved 

kommunalvalget.-


