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Nye partier 
Af Lars Falk Hansen 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Den seneste tid har budt på en ny lokalliste og et nyt parti i folketinget.  

 

I Egedal er de tre byrådsmedlemmer løsgængeren John Ulrik Nielsen (Tidl. 

V), Helle Nielsen (Tidl. B) og Bettina Zarp (Tidl. O) gået sammen og har 

lavet ”Lokallisten Ny Egedal”. Det bliver spændende at følge, hvilken politisk linje de lægger, og 

om der vil være borgerlig politik imellem.  

 

I Folketinget er de tidligere medlemmer af Alternativet Niko Grünefeld, Uffe Elbæk og Susanne 

Zimmer gået sammen og har startet partiet Frie Grønne. 

 

Denne gang har de tonet rent flag og vedkender sig, at de er et rødt parti. Indtil videre kender 

vi kun to mærkesager: Rasisme og Klima, og deres udmelding om, at de ikke vil pege på Mette 

Frederiksen som statsminister. 

 

Partiet vil ifølge Niko:  ”Udfolde den livskraft som ligger i naturen”.  

Næste valg vil vise om, det er et levedygtigt parti.  

 

Covid-19 sætter stadig sine spor i samfundet med begrænsninger og udfordringer.  

Det er gået ud over vores Landsråd i år, hvor der er begrænsninger på deltagerantallet for at 

holde det under 500 deltagere. 

 

Vi har derfor arrangeret et virtuelt landsråd på Ølstykke Bibliotek, hvor det er muligt at følge 

det Live streamede Landsråd.  

 

Se mere om dette arrangement længere nede i dette nyhedsbrev.  

 

Vi kan se, at smitten blusser op igen forskellige steder i landet, og der er indført restriktioner i 

Odense, København og de omliggende kommuner. Vi skal derfor alle huske myndighedernes 

anbefalinger med god håndhygiejne og social distance. Det er kun gennem en fælles indsats, vi 

kan holde smitten nede.  

 

Arne skal have pension. Derfor har regeringen lagt op til, at der er et retskrav på pension, hvis 

man har haft mere end 42 år på arbejdsmarkedet. Det er en forkert vej at gå. Vi trækker folk ud 

af arbejdsmarkedet, og giver dem en passiv indkomst (selv om den ikke er stor).  

Er man nedslidt, skal man selvfølgelig hjælpes. Det er god konservativ politik at hjælpe de 

svage, og derfor blev seniorpensionen indført.  

 

Arnes pension kommer til at koste 3 Mia. ifølge regeringen, og de skal betales af bankerne. Det 

er ikke ordentligt at udpege en speciel branche til at finansiere regeringens tiltag.   
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Flagdag  
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Hvert år d. 5/9 fejres flagdag i mange kommuner – herunder i Egedal, som 

dette år fejrede flagdag for 5. gang. Det kan man takke de konservative for, 

fordi de pressede på, for at vi i Egedal også skulle indføre Flagdag, som en 

anerkendelse af vores udsendte soldater.  

 

I år hørte jeg en tale, der rørte mig ekstra meget, og gav mig stof til eftertanke.  

Det var Major Søren P. Østergaard, som præsenterede sig som veteran.  

Hans budskab var, at alle veteraner burde præsentere sig som veteraner. 

  

Jeg kom til at tænke på, at når man er på rejse i USA, så får man en helt anden oplevelse af 

samfundets indstilling til veteraner. Der ser man virkelig, hvor meget der er fokus på soldater 

og veteraner, og hvilken anerkendelse de oplever, hvad enten de har været udsendt eller ej.  

Hvis man sidder i et fly, og en militærperson er ombord, beder man fra cockpittet om at vise 

anerkendelse overfor den pågældende. På gaden er det ikke usædvanligt, at fremmede 

kommer hen til personen i uniform, hilser og siger tak for deres indsats.  

 

I England oplever man det samme billede. Også der er det forbundet med stolthed at bære 

uniform, og det er normalt at se militærpersoner i gadebilledet.  

 

Her i Danmark, ses vores soldater aldrig i gadebilledet i uniform. Vi kender heller ikke til de 

udsendte – kun gennem medierne får vi lidt viden om, at vi har soldater, veteraner, og at de 

har familier. I mediebilledet er der ofte fokus på de hårdest ramte og handicappede, men ikke 

på de rigtig mange, der har ar på krop og sjæl, men som forsøger at komme tilbage og finde en 

vej til de gamle rammer for deres tidligere liv.  

 

Vi taler om at anerkende vores soldater, både nuværende og tidligere, men vi ser dem ikke i 

gadebilledet og hører sjældent om dem.   

 

Vi andre, som burde sige dem tak, uanset vores egen holdning til at udsende vores soldater, 

kan heller ikke anerkende dem mere end den ene dag om året, hvor flaget hejses, og det 

officielle Danmark siger dem tak.  

 

Når der er fokus på veteranerne, er det typisk kun dem der har brug for hjælp af den ene eller 

anden slags, som bliver synlige. Mange veteraner er kommet hjem, og har formået at finde en 

vej for resten af deres liv, både hvad angår familie og arbejdsliv.  

 

Desværre glemmer samfundet ofte veteranernes familier. De har dog også betalt en pris, for at 

deres kære har været udsendt.  
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Veteranerne har nogle kompetencer som er værdifulde også i deres nuværende liv, som vi som 

samfund kan have stor glæde af. Det mangler vi også at anerkende.  

 

Søren P. Østergaard reflekterede i sin tale over følgende: Hvad hvis vores veteraner fremover 

præsenterede sig som veteraner? Ville vi andre, som egentligt gerne vil anerkende veteranerne 

mere en én dag årligt, så kunne give dem den anerkendelse, de fortjener?  

 

Var det en mulighed, der også ville kunne give mening for veteranerne og deres familier? 

Og så skulle jeg hilse og sige, at den dag bør Dannebrog veje indtil solnedgang. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunevalg 2021 
Til næste efterår er der igen kommunevalg, og i bestyrelsen 

er vi gået i gang med forberedelserne, så vi kan få et rigtigt 

godt valg.  

 

Vi ser også på de partimedlemmer, der gerne vil opstilles. Vi 

har allerede nogle rigtige gode kandidater, herunder 

Charlotte Haagendrup som spidskandidat.  

 

Men, er der nogen i vælgerforeningen, der ønsker at stille op som byrådskandidat? Så kan man 

meddele sit kandidatur ved at sende en mail til formanden på lfh@falki.dk.  

 

Har du lyst, så kom og vær med til at præge udviklingen i Egedal.  
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Flagdagen for Danmarks udsendte  
Af Lars Falk Hansen, Fmd. Veteran Café Egedal 

 

 

Som veteran ligger flagdagen mig naturligt på sinde. Jeg deltog i den 

officielle fejring på rådhuset, som Charlotte har skrevet om andet steds i 

dette nyhedsbrev.  

 

Da flagdagen i år faldt på en lørdag, besluttede vi i Veteran Café Egedal, at det skulle fejres lidt 

mere end normalt.  

 

Vi fik hjælp af centerforeningen i Egedal Centret, der stillede en scene gratis til rådighed, og de 

to bands ZZ Top Jam og Bed Rock Blues stillede op uden at blive betalt. Stor tak til dem samt til 

alle, der mødte op og hjalp med alt det praktiske.  

 

Selve fejringen startede med en god tale af borgmesteren, hvorefter ZZ Top Jam spillede. 

Herefter holdt jeg som formand for Veteran Caféen en tale, der er gengivet nedenfor. Vi 

sluttede med, at Bed Rock Blues Band spillede.  

 

I Egedal er der lige nu 300 registrerede veteraner, men hertil kommer alle de, som ikke er 

registreret, så i alt er der ca. 600, der har været udsendt for Danmark. 

 

……………………………………………….. 

Tale til Flagdagen 2020 i Egedal Centret. 

 

Mit navn er Lars Falk Hansen, og jeg er formand for Veteran Cafe Egedal. Eller måske skal jeg 

bare præsentere mig som Veteran.  

 

Vi hørte i morges på rådhuset, at det burde være helt almindeligt, at man altid startede 

præsentationen af sig selv med:  ”Jeg er veteran”. Det kan fortælle meget om de kompetencer, 

man får, når man har været udsendt for Danmark, hvad enten det er som soldat, politimand, 

sygeplejerske eller noget helt andet.  

 

Det er kompetencer, man kan bruge i mange sammenhænge.  

 

Når vi er samlet her i dag, er det for at fejre de, der har været udsendt af Danmark. Det er nu 

12.te gang vi holder flagdagen og kan sige tak til alle de ca. 60.000, der har været udsendt 

siden anden verdenskrig.  

 

Den anerkendelse fortjener de.  
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Man behøver ikke at have været udsendt som soldat for at blive fejret. Det gælder også 

politifolk, folk fra beredskabet og alle andre som sygeplejersker, læger, nødhjælpsarbejdere og 

andre, der er rejst ud, når pligten kaldte.  

 

Det er mennesker, der har udskrevet den største check, man kan udskrive, og samtidig håbet 

på, at den ikke bliver indløst.  

 

Mennesker, der har sat liv og helbred på spil for at varetage danske interesser i fjerne lande, 

ofte under kummerlige vilkår.  De fortjener en stor tak og anerkendelse for indsatsen.  

Jeg tror, at alle vi udsendte denne dag tænker tilbage på de udsendelser, vi har været på, og 

alle de oplevelser, det har medført.  

 

Både de gode og de dårlige.  

 

Jeg tænker også tilbage. Især på alle de, der ikke kom med hjem i live, og alle de, der kom hjem 

med ar på sjæl og legeme. 

 

Som en medveteran engang fortale mig, er den ”nemt” at komme hjem uden en arm eller et 

ben, det kan alle forstå. Men at komme hjem med psykiske lidelser er et stort problem. Dem 

kan ingen se, og alle forventer, du er glad og er, som du præcis var før udsendelsen.  

 

De skal selvfølgelig alle have hjælp, både dem med psykiske problemer, og dem med fysiske 

udfordringer. Hvis vi kan sende vores unge mennesker ud for at løse de opgaver, som 

Folketinget har bedt dem om på landets vegne, skal de selvfølgelig også have hjælp, hvis de får 

problemer ud af dette hverv.   

 

Jeg tænker også tilbage denne dag.  

 

Jeg tænker på, hvordan jeg som nødhjælpsarbejder kunne føle glæde, når man i Irak kom ud til 

en landsby med en lastbil fyldt med madvarer til borgere, der i ugevis havde levet af, hvad de 

kunne finde i skoven.  

 

Men husker selvfølgelig også tilbage med gru på de tidspunkter, hvor man fandt halve 

landsbyer dræbt i krigens hede.  

 

Mine tanker går også tilbage til, hvordan det var at opleve bombardementet af Sarajevo.  

Jeg tænker på ubehaget ved at realisere, at folk faktisk skød efter dig for at ramme dig. Selv om 

man er udsendt under FN flaget.  

 

Tankerne går også tilbage til de mennesker, jeg mødte i fjerne egne. Nogle af dem har jeg 

stadig kontakt med. Folk, der mener, de er heldige, selv om de er fordrevet fra deres 

fædreland. Som min ven Andjelko siger: ”Jeg er heldig, fordi jeg er i live, og sammen med min 

kone. Det er der mange andre fra mit nabolag, der ikke kan sige”. 

Og det må man desværre give ham ret i.  

 

Under konflikter lider civilbefolkningen store afsavn. Der er mennesker, der dør af simple 

infektioner, da man ikke kan få fat i antibiotika.  
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Den slags skulle vi måske tænke lidt mere over her i Danmark. 

 

Men nytter det noget med at sende folk ud i den store verden? 

 

JA, det gør det. Jeg synes, at vi som Danskere kan være stolte af den indsats, vore udsendte har 

gjort.  

Jeg kan se, at det gør en forskel.  

 

Selvfølgelig fejler vi mange steder, men det er vilkårene i en ufredelig verden.  

 

Men vi har også store succeser. Hvad enten det er en ny pigeskole i Afghanistan, vi har været 

med til at sikre, eller vi har deltaget i indsatsen mod pirater i den Persiske golf, så sætter 

Danmark et godt eksempel, som mange lande kunne og burde følge.  

 

Når vi er her i centret i dag, hvor de to bands kommer og spiller for os, skyldes det, at vi i 

Veteran Cafe Egedal ville gøre noget ekstra, da flagdagen falder på en lørdag. At vi kunne få to 

så gode bands, er helt utroligt.  

 

Vi er så glade for, at de vil komme og støtte os her i Egedal.    

 

Men hvad er Veteran Cafe Egedal egentlig for en størrelse? 

 

Vi er en cafe for tidligere udsendte af enhver slags og deres pårørende. Vi er et sted, hvor man 

kan komme og få en kop kaffe og en snak med ligestillede.  

 

Vi er et sted, hvor man ikke bliver registreret, og eneste krav er, at man kan opføre sig 

ordentligt og er veteran eller pårørende.  

 

Jeg tror, alle vi udsendte kender til, at man kort efter hjemkomsten bliver mødt af familie og 

venner, der interesseret spørger til udsendelsen: ”Hvad har du oplevet. Fortæl hvad der skete”. 

Og når man så fortæller, kan man se, at tilhøreren relativt hurtigt får 1000 meter blikket, da de 

ikke forstår, hvad man siger.  

 

Jeg tror, det er for svært at sætte sig ind i situationen. 

 

 I Veteran Cafeer landet rundt kan man tale med folk, der har oplevet det samme. Ikke to 

missioner er ens, men her kan alle på en helt anden måde forstå, hvad du siger.  
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Indkaldelse til opstillingsmøde til 

Folketinget. 
Der indkaldes til opstillingsmøde til Folketinget den 19. oktober klokken 

19:00 i Egedal kredsen (Egedal og Furesø kommuner). 

 

Da sidste opstillingsmøde foregik i Egedal kommune, vil dette møde 

foregå i Furesø kommune, formentlig i Værløse.  

 

I kredsen er der kun opstillet Egil F. Hulgaard, som i dag sidder i Folketinget som barselsvikar 

for Mette Abilgaard.  

 

Da Covid-19 stadig er et problem, skal vi bede om tilmelding til dette møde. Ikke fordi der er 

nogen form for adgangs restriktioner, men kommer der mange, skal vi flytte til et større lokale 

for at overholde myndighedernes anbefalinger om indbyrdes afstand.  

 

Indkaldelse med dagsorden udsendes senere. 

 

Tilmelding til formanden på lfh@falki.dk med angivelse af, hvor mange der vil deltage senest 

den 16. oktober.  

 

 

 

 

 

  

mailto:lfh@falki.dk
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Hvem bager pandekagerne 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

I Folketinget revolverede finanslovsdebatten omkring dyr, 

børnehistorier, og især hvem, der bager pandekagerne, og 

hvem, der spiser dem. I børneværelset er det Rasmus Klump. I 

et Konservativt perspektiv er der ingen tvivl. Med et råderum 

på 69 mia.kr. før sidste valg bagte den daværende regering alle de pandekager, 

venstrefløjen nu sætter til livs. Alle 69 mia.kr. Men de forslår ikke. Derfor har 

regeringen hævet skatterne eller foreslået at hæve dem 27 gange siden den 

kom til. Nogen af skattestigningerne har vi været med til - cigaretprisen f.eks. - 

men langt de fleste er resultatet af et større forbrug uden evnen til at finde 

kompenserende besparelser.  
 

Vores politiske ordfører Marcus Knuth udtrykte det bl.a. sådan i sin ordførertale: 

“Faktisk har vi set en drejning over mod en socialisme, som vi ikke har kendt til i 

mange år. 13 milliarder i nye skatter og afgifter, der gør det dyrere og dyrere at 

være dansker. Forskelsbehandling og jantelovsbeskatning af sunde, danske 

familievirksomheder, der vil give roret videre til datter eller 

søn. Mistænkeliggørelse af det danske erhvervsliv (f.eks. banker og investorer), 

der holder hjulene på dansk økonomi kørende. Maksimal belåning af danskerne 

for at bygge en endnu større og tungere offentlig sektor op. Tiltag, der ene og 

alene har opbakning fra en venstrefløj, der nok er mere venstreorienteret end 

nogensinde.” 

 

Det er ikke den eneste bekymring. Vi ser i stigende grad et dominerende, ja, 

enerådende statsministerium, der for 18 mio.kr. flere rådgivere vil slå 

taktstokken an overfor resten af regeringen og Folketinget. Det samtidig med at 

både presse og Folketing i stigende grad konstaterer og klager over manglende 

adgang til papirer og informationer, der tidligere som det mest naturlige blev 

delt. Vi går henimod en særdeles centralistisk styring af Danmark. Også her går 

det den forkerte vej. Mette Frederiksens forbillede er Anker Jørgensen. Alene 

navnet får det vel til at løbe koldt ned ad ryggen hos de fleste borgerlige, der kan 

huske Danmarks økonomiske problemer fra den tid. Det har taget mere end en 

generation at rydde op efter fallitboet fra 70’erne. Den gode nyhed: efter Anker 

kom 10 gode år med Schlüter ........ og så bliver der råd til flere pandekager       
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Aktuelle meningsmålinger 
Hvis du er interesseret i meningsmålinger, er her en korte liste med links 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger 

 

https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/ 

 

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/ 

 

 

 

 

Grafiker søges 
Af Henrik Haagendrup 

Medlem  

 

Jeg leder efter en grafiker i blandt vores medlemmer 

 

Jeg har påtaget mig nogle opgaver for vores forening. Til en del af 

disse opgaver, indgår der lidt arbejde med kreativ grafisk 

opsætning, hvilket absolut ikke ligger inden for mine 

spidskompetencer. Så her kommer jeg lidt til kort, og har brug for din hjælp. 

 

Jeg kom til at tænke at med mere end 130 medlemmer, kunne det jo være at der fandtes en 

person som kan afdække mine manglende evner. Så hvis du er god til det kreative inden for 

grafisk design, og har lyst til at hjælpe mig med 1 enkelt opgave, er det super. 

 

Hvis du har lyst til at hjælpe med lidt flere opgaver, er det super- super. 

 

Da vi er en forening med begrænset midler, er det en ulønnet opgave. 

 

Jeg håber du kan hjælpe mig? 

 

Jeg håber at høre fra dig. 

Jeg kan kontaktes på mobil 20869593, eller mail: hhr@special-teknik.dk 

 

Med venlig hilsen  

Henrik Haagendrup 

 

  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/
https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
mailto:hhr@special-teknik.dk
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Indbydelse til online Landsråd 2020 
 

Egedal Vælgerforening indbyder til Online Landsråd 

26. september 2020 

Lokalet under Ølstykke Bibliotek 

Kl. 10:00 – 18:00 

 

På grund af Corona har Det Konservative Folkeparti valgt at afholde årets Landsråd 

både som en mindre forsamling i Herning samt at transmittere hele Landsrådet 

Online. 

 

Det er derfor muligt i år for alle medlemmer at overvære årets Landsråd. 

 

Vi har booket lokalet under Ølstykke bibliotek og vil holde døren åben hele dagen. Der 

vil derfor være mulighed for at komme og gå. 

 

 

Vælgerforeningen byder på morgenmad fra kl 09:00 (tilmelding påkrævet) 

 

Øl og vand kan købes løbende i løbet af dagen 

 

Frokost kan tilvælges mod betaling. 

Frokost: Et udvalg af smørrebrød - Kr. 32.00 / stk, 

 

 

Tilmelding senest 18. september 2020 

Navn  

Morgenmad (ja/nej)  

Frokost stk. smørrebrød (kr 32,00 / stk) 

 

 

Tilmelding sendes til 

Ricky Kofoed-Madsen 

Egernvej 5, 3650 Ølstykke 

e-mail: rkofoedm@gmail.com 

Mobilepay: 93 91 20 72 
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

 

Online Landsråd 

26. september 2020 

Kælderen under Ølstykke bibliotek 

Se nærmere i indbydelsen på forrige side. 

 

 

Opstillingsmøde til Folketinget 

19. oktober 2020  

Et sted i Furesø kommune 

Se nærmere side 7 

 
 

Større lokalt konservativt arrangement 

11. november 2020  

Egedal Rådhus 

Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Det bliver rigtig spændende….. 
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