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Krig i Europa 
Af Lars Falk Hansen, Fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

 

Det, som jeg aldrig troede skulle ske, er 

nu en realitet.  

Rusland har angrebet Ukraine med alt, 

hvad det medfører af død og lidelser. 

Vladimir Putin har overtrådt alle regler i 

folkeretten og invaderet en suveræn stat.  

Det er en situation, jeg aldrig troede, jeg skulle opleve. Da jeg i 

sin tid startede som soldat, var der på hver eneste kasserne 

et kompagni soldater på vagt, der sov med tøjet på og havde 

udleveret kup-ammunition, da vi var bange for, at Rusland og Polen skulle foretage landgang i 

Køge bugt.  

Den kolde krig var på det sidste, og verden har derefter bevæget sig frem til et helt nyt sted. 

Sovjetunionen faldt, muren i Berlin faldt, og vi troede vist alle, at verdenen var blevet en lille 

smule mere tryg.  

Med et snuptag er verdenen ændret. Vi oplever igen krig og elendighed i Europa. Den slags 

kræver sammenhold i den frie verden, så en aggressor som Putin oplever, at det har en pris at 

opføre sig på den måde.  

 

Det er nu, vi skal stå sammen, og jeg har med tilfredshed konstateret, at forsvarsbudgettet 

endelig kommer op på de 2%, som vi har lovet i NATO. Det har i mange år været en konservativ 

mærkesag.  

Hvis vi fremover skal undgå flere af Putins slags, skal vi være klar med den stærke og robuste 

forsvarsunion NATO.  

Invasionen i Ukraine er vist ikke gået, som Putin havde forestillet sig. Vi ser en Ukrainsk hær, 

der er i stand til at stoppe den store Russiske hær.  

Men russerne har vist også glemt at forberede sig. Vi ser køretøjer, der ikke er vedligeholdt, og 

derfor går i stykker, når de skal bruges. Vi ser, at der mangler brændstof til bilerne og mad til 

mandskabet.  

 

Vi ser russiske soldater, der ikke ved, de er på vej i krig, men har fået fortalt, at de skal på 

øvelse. Vi ser tilfangetagne russiske soldater, der fortæller, de er blevet truet med at blive skudt 

i ryggen af deres foresatte, hvis de ikke forsætter fremad.  

Vi hører lederne i de russiske væbnede styrker fortælle, at de ikke ser Ukrainerne som et lands 

væbnede styrker, og derfor ikke behøver at følge Geneve Konventionen. Tværtimod kan de 

skyde tilfangetagne soldater som terrorister og agenter.  

Der må, og skal, markeres overfor Putin, også selv om det betyder, at vores benzin og gas 

stiger. Vi er frem over nødt til at se på sikkerhedssituationen, når vi etablerer nye 

partnerskaber i udlandet. Vi må ikke igen blive fanget i en situation, hvor Europa er afhængig af 

leverancer fra ustabile regimer.  
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Herhjemme kan jeg undre mig over at se Enhedslistens vakle. Officielt fortæller deres 

hovedbestyrelse, at de er imod Putins handlinger, men lokalt kan man se deres medlemmer 

ytre sig om, at Ukraine selv har skylden for det, der sker i deres land.  

Det er helt forfærdeligt. Vi lever i den del af verden, der har en fri presse, så de kan følge 

udviklingen time for time, og alligevel fastholder de disse holdninger.  

Jeg har med stor undren set, at da der var demonstration ved den russiske ambassade for 

støtte til Ukraine, arrangerede fremtrædende medlemmer af Enhedslisten en mod-

demonstration foran den Amerikanske ambassade.  

 

I sidste øjeblik fik hovedbestyrelsen aflyst deres officielle deltagelse i denne helt forrykte 

handling.  

Desværre viser det, at der også i vores samfund findes personer, der vil modarbejde den frie 

verden, og fremme kommunismen og dens tankegods. Dagligt ser vi personer, der agiterer for, 

at vi skal forlade NATO og nedruste. Det er skræmmende, og lad dem ikke få deres vilje. 

Lad os sammen arbejde for at udbrede Konservatismen og tankerne om respekt for både 

mennesker og historie, som er grundlaget for et frit og velfungerende samfund. 
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Rusland-Ukraine: Kina er den store 

vinder 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

I sidste nyhedsbrev bad jeg så mindeligt om, at vi styrkede forsvaret. 

Bønnerne blev hørt. Tak for det. Næste problemstilling lader sig ikke løse 

helt så smertefrit.  

 

 

 

 

Den, der lever stille, lever godt.  

Det kunne være Kinas motto for tiden. Mens russerne pløjer sig igennem Ukraine og truer 

Europa med gengældelse med atomvåben, hvis vi blander os for meget, sidder Kina bagved i 

stilhed og holder øje med udviklingen. De vinder på flere måder ved Ruslands overfald på sin 

nabo.  

 

Fokus flyttes fra Kina til Rusland 

Den umiddelbare trussel kommer nu fra Rusland, og dermed bliver opmærksomheden på 

Kinas ønske om verdensdominans skubbet i baggrunden. Kina står ellers for alt fra aflytning 

via Huawei-udstyr, påvirkning af afrikanske stater via forfaldne lån, køb af havnen i Athen og 

pres på Grækenland for at agere prokinesisk i EU sammenhænge og ikke mindst til indlemning 

af Taiwan i Kina. 

 

Kinas øjne er stift rettet mod Taiwan 

Erfaringerne fra Vestens reaktion mod Rusland vil blive brugt i forbindelse med et kinesisk 

angreb på Taiwan. Da Kina slog en streg over Hongkongs særrettigheder – et land to systemer 

– sidste år, styrtdykkede taiwanernes interesse i at blive indlemmet i Kina. I slutningen af 

januar advarede den kinesiske ambassadør om en militær konflikt, hvis USA understøtter 

taiwansk selvstændighed, og sagde, at det taiwanske spørgsmål er hovedudfordringen i 

samarbejdet mellem USA og Kina. Underforstået at Taiwan er kinesisk.  Men der er også 

mindre øer i det kinesiske ocean, der er interessante for Kina.  

 

Vesten inddæmmes 

Vi bryster os af, at Vesten har vedtaget de mest omfattende restriktioner mod noget land i 

nyere tid. Det er også rigtigt, men det er uvist i, hvor høj grad de virker. Anders Fogh 

Rasmussen pointerer, at begrænsningen af importen af russisk gas samtidig sker til forhøjede 

priser, hvilket så straffer Europa uden at ramme Rusland.  

Men det mest bekymrende er det økonomiske samarbejde, Kina har skabt sammen med 

Rusland, Indien, Brasilien og Sydafrika (BRIKS). Ingen af de fire lande har truet med sanktioner 
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og har i høj grad undladt at stemme for Ruslandsfjendtlige resolutioner i FN. Dermed har 

Vestens økonomiske restriktioner overhovedet ikke den gennemslagskraft, som vi havde håbet 

på.  

Vestens restriktioner og ikke-vestlige landes samarbejde risikerer at skubbe Rusland i armene 

på Kina, der vil få adgang til billigere russisk gas og gøre Rusland mere afhængig af lån fra Kina. 

Det tegner også konturerne af en verden, der er mere uafhængig af Vesten og et inddæmmet 

Vesten.    

Der er kun én løsning – USA og Kina finder løsninger sammen. Det kan koste Europa (og 

Taiwan?) dyrt med mindre Biden viser sig superloyal overfor andre end USA. Godt det ikke er 

Trump, der er ved magten ”over there”.  

 

Kina er fjenden 

Det lyder tosset at skrive det lige nu. MEN jeg frygter Kina langt mere end Rusland. 
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Erhverv og kultur 
Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 

I denne måned var jeg inviteret til at tale ved et arrangement i 

Biblioteksforeningen  i Region Hovedstaden. Arrangementet blev 

afholdt i Høje Gladsaxe.  

Tre politikere fra forskellige kommuner skulle fortælle om “skarpe 

kulturpolitiske visioner”. 

Fra Egedal fortalte jeg om tre forskellige visioner, som vi har og 

fortsat vil have fokus på:  

 

Erhvervslivet  

Egedal bibliotekerne samarbejder med Centerforeningen i Egedal Centret om litteraturdage. 

Litteraturdage i centret er blevet en tradition. Det handler ikke bare om at afvikle 

litteraturarrangementer i et indkøbscenter, samarbejdet med Centerforeningen bruges til at 

skabe sammenhæng mellem litteraturen/den gode bog og borgerens indkøbstur. Man kan da 

kun bliver positivt overrasket og glad, når Søren Ulrik Thomsen pludselig sidder på 

centertorvet og læser op, mens man er på vej fra Kvickly til slagteren, eller når Casper Eric 

fortæller om corona-dage på det lokale Pizzeria. Centret trækker nye personer til litteraturen, 

og litteraturen trækker nye kunder ind i butikkerne. 

 

Litteraturen i naturen 

Det er lykkedes for biblioteket at sætte litteraturen på dagsordenen i forhold til vores dejlige 

naturområder i Egedal. Bibliotekerne har stået for to meget populære runder med ’Hold 

Hjernen Frisk’. Hold hjernen frisk i Egedal er litteratur inspirerede ture ud i kommunens natur 

med 60+ borgere. Der bliver en tredje runde her i 2022. 

Bibliotekerne fortsætter det arbejde og udvider det med også at sætte lyd på naturen. Med 

projektet ’Hemmelige steder’ – som er støttet af folkebibliotekernes udviklingspulje – kobler 

man naturen og litteraturen med folks yndlingssteder i naturen. Bibliotekerne er kendt for at 

være gode til at samarbejde, og i dette projekt er hele 9 andre biblioteker rundt om i landet 

involveret, og det er kombineret med en stribe lokale samarbejdspartnere – både kommunale 

og interesseorganisationer. Projektet vil kunne bruges i hele Danmark af alle biblioteker. 

  

Læsekultur 

Børnebiblioteket bliver en meget vigtig kulturdynamo, når vi ny indretter vores kulturhus i 

Stenløse. Børnebiblioteket kan på en og samme tid sætte fokus på at skabe verdens bedste 

’læsekultur’, være kulturhusets ansigt ud ad til og skabe plads til leg og bevægelse for børnene.  

Jeg mener simpelthen ikke, der er andre kulturtilbud, der kan helt det samme, det er helt unikt, 

at biblioteket kan lige præcis alt det, og det udnytter vi så 100 % i denne situation. 
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For at gøre det tager vi også nogle valg og fravalg – det bliver et bibliotek, hvor børnene op til 9 

år er i fokus – der er også bøger til de voksne og masser af bøger til de lidt større børn – 

men det er læselysten, læsekulturen, vi satser nærmest hele butikken på. Det bliver en helt 

skarp profil, hvor vi vælger at målrette tilbuddet mod på de 0-6-årige og indskolingen. 

Det er er i øvrigt også et valg som understøtter vores arbejde med at leve op til det håndslag 

om læselyst, vi har givet til landets andre 97 kommuner. På den måde er det sådan set er nemt 

valg og et vigtigt valg. 

 

Det var et oplæg som andre politikere syntes var anderledes.  

Det viser også, at biblioteker, som kulturinstitutioner, er i massiv forandring i disse år, og der er 

behov for, at vi følger med – eller i virkeligheden måske skal gå forrest i forandring og tilbud til 

vores borgere.  

Heldigvis har vi i Egedal nogle rigtig gode folk på området, som netop kan tænke fremad.  
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Borgerdialogudvalg 
 

Af Birgitte Neergaard-Kofod, Byrådsmedlem 

 

 

Som en del af konstitueringen efter kommunalvalget i november blev det 

besluttet, at der skulle nedsættes et såkaldt §17, stk 4 udvalg. Det er et 

udvalg, som i styrelsesloven er beskrevet som ”et midlertidigt 

opgaveudvalg, der rådgiver byrådet om afgrænsede forhold. Udvalget har 

kompetence til at komme med ideer, forslag og inspiration.  

 

Udvalget har ikke nogen beslutningskompetence, men skal kun fungere som rådgiver for 

byrådet”. Der kan være mange emner for sådan et udvalg, men her i Egedal Kommune har vi 

valgt at have et borgerdialogudvalg netop OM borgerdialog!  

 

Vores udvalg består af 8 borgere (valgt ud fra at få mange forskellige borgertyper 

repræsenteret), 7 politikere (en fra hvert af de valgte partier/lister i byrådet) og 

kommunaldirektøren. Jeg repræsenterer altså den konservative gruppe i udvalget. 

Borgerdialog har altid været en konservativ mærkesag, så derfor er jeg rigtig glad for at være 

kommet med i udvalget.  

Vi har afholdt vores første møde, hvor der var en rigtig god stemning, og der kom masser af 

ideer frem. Borgerinddragelse kan jo virkelig være mange forskellige ting og afhænger også 

meget af, hvad der er omdrejningspunktet. Hvor mange og hvordan, borgerne skal høres, er jo 

også vigtigt at få belyst. Mange har ofte følt, at de ikke er blevet hørt, skønt de f.eks har 

indsendt et høringssvar. Desværre kan ikke alle få deres vilje, men processen skal føles fair, og 

der skal være en feedback til borgerne, så man forstår, hvorfor beslutningerne blev taget. 

Noget af det, der allerede er kommet frem, er ønsket om at en tidlig og tydelig 

borgerinddragelse er vigtig, så man som borger føler, man bliver hørt og kan være med til at 

påvirke beslutningerne, inden de bliver taget.  

 

Udvalgets opgave er at komme med konkrete forslag til byrådet om, hvor vi kan udvikle 

fremtidens borgerdialog-koncept for Egedal Kommune. Vi skal kigge på de nuværende former 

for borgerdialog og borgerinddragelse samt komme med bud på hvilke former, der stadig skal 

være i spil. Vi skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan borgere i endnu højere grad kan 

inddrages i beslutninger og i udvikling af konkrete løsninger. Vi skal se på, hvornår og hvor 

meget borgeren skal inddrages i beslutningerne og også her komme med konkrete forslag. Der 

skal kigges på, hvordan vi får en åben dialog mellem politikere og borgere, så alle relevante 

synspunkter høres. Vi vil også kigge på, hvordan vi kan bruge digitale løsninger til at nå ud til 

borgerne. Det kunne f.eks være hjemmeside, sociale medier og øvrige selvbetjeningsløsninger, 

der kan indrettes med afsæt i borgernes behov og ønsker. 
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Som nævnt, så var der en masse gode ideer og input allerede ved det første møde. Jeg håber 

den gode stemning fortsætter, selvom det er et svært emne at forholde sig til, og der 

unægteligt er mange holdninger til den gode borgerdialog og borgerinddragelse.  

Vi skal afgive en status på udvalgets opstart til byrådet senest juni 2022, og det forventes, at 

udvalget er færdig med arbejdet ved udgangen af juni 2023. 

Skulle nogen sidde med en rigtig god ide eller et forslag til, hvor vi kan gøre det bedre i forhold 

til borgerdialog og borgerinddragelse, så kontakt mig meget gerne, så jeg kan tage det med til 

udvalget. Min mail er birgitte.neergaard-kofod@egekom.dk   
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Nybyg eller renovering 
 

Af Christine Søjberg, Byrådsmedlem 

 

En af de helt store beslutninger, vi står overfor i Byrådet, er, om vi skal bygge en ny 

Lærkeskole, eller om vi skal renovere den nuværende Lærkeskole.  

Det er et kæmpe stort projekt uanset om, vi vælger den ene eller den anden løsning. 

Muligvis det største anlægsprojekt vi kommer til at føre ud i livet i denne byrådsperiode. 

Og netop derfor skal grundlaget for beslutningen være på plads.  

Vi har nu haft et par fællesmøder i Byrådet om netop Lærkeskolen, ligesom vi har været på rundvisning på 

skolen. Der er ingen tvivl om, at det er en ældre dame, man besøger, når man træder ind på skolen. Men 

spørgsmålet er, om skolen kan bringes op til nutidige standarder ved at gennemgå en renovering, og i så fald 

hvor omfattende skal denne renovering være.  

Som oplæg til vores fælles drøftelse og fællesmøder i Byrådet er vi blevet præsenteret for et notat fra 

Teknologisk Institut om de klimamæssige konsekvenser af renovering vs. nybyg. På baggrund af eksisterende 

viden om Lærkeskolen og erfaring fra lignende projekter er de kommet frem til, at klimabelastningen ved 

renovering af eksisterende bygninger er lavere end med med nedrivning og nybyggeri, blandt andet fordi 

nybyggeri på trods af en højere energieffektivitet i driftsfasen er mere klimabelastende ved indlejret CO2 i 

produktion og håndtering af nye byggematerialer. De totaløkonomiske beregninger, der inkluderer opførelse, 

drift og vedligeholdelse af skolen, viser, at en renovering af Lærkeskolen forventes at medføre en 

klimamæssig besparelse på mindst 800 t CO2 og en totaløkonomisk besparelse på 57 mio. kr. i forhold til at 

opføre en ny skole. Dog skal man være opmærksom på, at den samlede totaløkonomi er beregnet på baggrund 

af en estimeret levetid på mere end 50 år, samt at de beregnede besparelser må anses som grove estimater.  

Vi er også blevet forelagt en risikovurdering for Lærkeskolen fra 2020, som overordnet beskriver 

Lærkeskolens tilstand, ligesom vi er blevet præsenteret for en undersøgelse og et volumenstudie fra Rubek 

Arkitekterne, der overordnet kortlægger eksisterende forhold og beskriver muligheder for nybyg samt mulige 

placeringer af en ny Lærkeskole.  

På trods af alle de fine dokumenter og beskrivelser vi er blevet forelagt, så er der ikke nogen af os, der med 

hånden på hjertet kan sige, at vi er sikre i vores sag. Det er knap en måned siden, vi så en budgetoverskridelse 

i forbindelse med et planlagt renoveringsprojekt i henhold til investeringsplanen på Balsmoseskolen i 

Smørum. Budgetoverskridelsen var forårsaget af, at bygningen viste sig i dårligere stand end forventet, da 

man påbegyndte renoveringen, og på grund af prisstigning på byggematerialer svarende til 18-20%.  

Jeg kan godt forestille mig, at vi kan støde på overraskelser i forbindelse med Lærkeskolens stand, når vi først 

begynder at skille tingene ad på skolen. Men hvor meget og i hvilket omfang er nærmest umuligt at gisne om, 

før der er foretaget nogle mere tilbundsgående undersøgelser af bygningens stand.  

Derudover mener jeg også, at der er andre faktorer så som stigende energipriser, rentestigning og fortsat høje 

priser på byggematerialer, der skal iagttages i den videre beslutningsproces.  

Derfor er jeg også glad for, at et enigt Plan- og Byudviklingsudvalg og et enigt Skole- og Uddannelsesudvalg 

har besluttet, at Lærkeskolen i udgangspunktet skal renoveres, at der afsættes 2,7 mio. kr. til en 

forundersøgelse af, hvad renoveringen kan indeholde inden for den afsatte sum til skoledistrikt Stenløse og at 

Byrådet først træffer endelig beslutning om, hvorvidt renoveringen fortsættes eller nybyg genovervejes, når 
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resultatet af undersøgelsen foreligger. Vi vil da fortsat kunne nå at sadle om og beslutte at bygge en ny skole, 

hvis en renovering af den eksisterende Lærkeskole skulle vise sig at blive dyrere end forventet, eller prisen på 

selve renoveringsprojektet og klimaregnskabet nærmer sig et leje, hvor vi lige så godt kunne have valgt at 

bygge en ny skole i stedet.  

Hvis vi vælger at fortsætte renoveringen af Lærkeskolen, så skal vi tage stilling til graden af renovering. Hvis 

vi vælger at bygge en ny skole, så skal vi også tage stilling til dens placering, og der skal tages højde for hele 

infrastrukturen omkring den nye skole. Det er også et større projekt i sig selv.   

Uanset om vi vælger den ene eller den anden løsning, så skal vi i den videre proces tænke i større 

sammenhænge og helheder, så vi får bundet hele skoleområdet endnu bedre sammen med kultur- og 

fritidsområdet og får udnyttet de synergier, der er mellem de to områder til stor gavn for både skolens brugere 

og vores foreningsliv.  

 

Følg bl.a. de konservative byrådsmedlemmer her 

Charlotte: charlotte haagendrup, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

Birgitte: birgitte neergaard-kofod, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

Christine: christine søjbjerg, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

  

https://www.facebook.com/search/top?q=charlotte%20haagendrup%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=birgitte%20neergaard-kofod%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=christine%20s%C3%B8jbjerg%2C%20konservative%20egedal
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Kommende arrangementer 

 
 

 
 

 

Formøde til Landsrådet den 1. september 2022 

Årets indstillinger til Landsrådet gennemgås og debatteres 

 

 

Landsrådet den 10.- 11. september 2022 

Tivoli Konferencecenter 
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oplyse dette til Susanne Christensen ved mail til susse0403@gmail.com  

 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et indlæg til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der 

ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage 

½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til redaktionen - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes 

ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hver måned.  

 

Nyhedsbrevet udkommer som udgangspunkt medio hver måned. 

 

https://konservative.dk/mitc/
mailto:susse0403@gmail.com

