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Er stormagten Rusland ved at indse, 

hvad de har startet. 
 

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

 

Krigen raser stadigt i Europa. Til manges overraskelse, ikke mindst 

Ruslands, holder Ukraine stand mod storebror, der med en uset brutalitet 

forsøger at indtage landet.  

 

Rusland har undervurderet både Ukraines militær og deres kampmoral 

stort, hvilket giver dem massive tab. At Rusland samtidigt har glemt at føre 

forsyninger frem til soldaterne, gør kun ondt værre. Tænk, at verdens største hær ikke har 

mere styr på hverken forsyninger eller kampmoral.  

Vi kan se optagelser af russiske soldater, der har overgivet sig, fordi de ikke vil kæmpe mod 

borgerne i Ukraine. Værnepligtige, der troede, de var på vej til øvelse og så pludselig opdager, 

de er midt i en umenneskelig krig, hvor der ikke tages hensyn til civile eller andre jf. krigens 

love. De oplever, at byer bliver tæppebombet uden hensyn til, at der ikke er militære mål i 

miles omkreds, eller om der er civile til stede.  

Det er rart at se Europa stå sammen og hjælpe Ukraine med både penge og våben, så de kan 

forsætte kampen.  

Jeg tror også, det er fornuftigt med den femte sanktionspakke mod Rusland, som er ved at 

blive sat i værk.  

Det må aldrig være omkostningsfrit at gå over grænserne til et andet land, og slet ikke på den 

brutale måde det sker i disse dage. Det er helt uacceptabelt at se den systematiske 

nedskydning af civile borgere, systematiske plyndringer og voldtægter af borgere, hvis eneste 

fejl er, at de ikke nåede at komme væk i tide. Verden må tage afstand fra denne fremfærd, og 

der må være sanktioner lang tid fremover.  

 

Vi skal sikre os, at vi ikke igen bliver afhængige af Ruslands leverancer. Her tænker jeg 

naturligvis på gas og olie. Vi er nødt til at tænke sikkerhedspolitik ind i denne form for 

handelsaftaler. Læs længere nede om, hvad der sker, hvis der lukkes for gassen fra Rusland.  

Herhjemme er det endeligt gået op for danskerne, at vi skal bruge flere penge på forsvaret. Det 

er jo en konservativ mærkesag, som vi har været helt ene om i mange år, men nu lysner det 

omsider. Vi kan endeligt blive enige om de 2% af BNP, som vi har lovet NATO at bidrage med.  

Lad os bruge pengene fornuftigt, men lad os også få nogle af dem frigivet omgående. Jeg har 

bekendte i forsvaret, der ikke kan få udleveret hjælme, da der ikke er flere på lager!!!  Der er 

steder i landet, hvor de ikke kan få byttet støvlerne, da det tager lang tid at få nye frem fra 

lageret, da der kun er en meget begrænset lagerbeholdning. Det kan vi ikke være bekendt. Lad 

os afhjælpe disse mangler omgående. 

 

I Egedal gør vi også klar til at modtage ukrainske flygtninge. Det er kun rimeligt, at vi yder vores 

del i denne ulykkelige sag. Kommunen har dog store problemer med at finde husly, hvis vi 

pludselig får 1.000 flygtninge i kommunen. Skulle nogen have en tom lejlighed stående, kan jeg 
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kun appellere til, at I kontakter kommunen for på den måde at hjælpe disse ulykkelige 

mennesker, der står uden husly. 

 

Hvor er Vestens røde linje? 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

Scener, der ligner folkemord, øger presset for, at vi skal gøre mere for 

Ukraine. 

 

Hver morgen i denne tid tænder jeg for nyhederne og håber, at krigen er 

slut. Det er den ikke. Ukrainerne står overfor en kolossal overmagt og 

bider fra sig, så man kun kan bøje sig i respekt for et folk, der kæmper for 

deres frihed. Men de kæmper også for din og min frihed.  

 

Ukraine kæmper også for os 

Hvis Ukraine var faldet på kort tid, ville Putins Rusland hurtigt vende blikket mod Europa og 

under trusler forsøge at kue os til at føje dem. De ville kræve tropper væk fra grænserne i 

Baltikum, sprede russisk mafia-økonomi til EU, kræve bedre adgang for oligarker til at købe sig 

ind i Europa m.m. Så længe ukrainerne kæmper, kæmper de også for os. 

 

Autokratier som det russiske må ikke vinde. Det russiske eksempel må ikke sprede sig til resten 

af verden. Det må ikke være sådan, at de store bare overfalder de små og slipper godt fra det. 

Det gjorde Kina i Tibet og Rusland på Krim. Demokratiet handler om, at alle mennesker har 

muligheder og respekteres. Ikke om at de ganske få magthavere tager for sig. 

 

Putin stopper ikke 

For 82 år siden blev vi invaderet af Tyskland. Nu siger vi “aldrig mere 9. april”. Dengang troede 

mange på, at man kunne tale Hitler til ro. Den strategi var en fiasko. Vi ved nu, at Putin aldrig vil 

kunne tales til fred, ligesom han ikke kunne handles til fred. Han kan heller ikke sanktioneres til 

fred. Han stopper først, når hans krigsmaskine går i stå. 

 

Da en vestlig koalition invaderede Libyen, var det for at forhindre Gadaffi i at gennemføre et 

folkemord på sin befolkning. Det var af humanitære hensyn. Folkemordet i Bucha og 

formentlig en række andre byer i Ukraine truer vores menneskelighed og sætter invasionen i 

Libyen i relief.  

 

Bucha er en rød linje 

Den første reaktion ovenpå billederne fra Bucha har været at gennemføre den femte bølge af 

sanktioner. Men systematiske drab af civile ukrainere ER en rød linje. Putins folkemord har 

øget Vestens pres på kineserne, der stadig ikke kritiserer Rusland. Kina har i sine medier 

refereret russiske påstande om, at de civile drab i Bucha er iscenesat af ukrainerne (hvilket ikke 

stemmer overens med satellitbilleder flere dage før den russiske tilbagetrækning). Nato kan 

ikke gå militært ind i Ukraine f.eks. gennemføre en no-fly-zone uden en kinesisk forståelse. 
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Vestens røde linje nærmer sig. Vi kan ikke acceptere et folkemord i vores europæiske baghave. 

Vi må og skal sætte ind for at forhindre elimineringen af det ukrainske folk. Ukrainerne 

kæmper også for os. Derfor må NATO sikre sig, at den russiske krigsmaskine går i stå i det 

ukrainske mudder. At ukrainerne har mulighederne for at forsvare sig selv og dermed os. At 

folkemordet i Ukraine stoppes. Hvis det kræver en “no-fly-zone” over Ukraine, så må det skridt 

være kommet en del tættere på efter de uhyggelige billeder fra Bucha. 

 

Slava Ukraine 🇺🇦🙏 

 

Vores folketingskandidat Egil Hulgaard 

er fyldt 60 år. 
Da Egil fyldte 60 år fandt festligholdelsen med en reception sted i hans hjem i Hareskovby. 

Fra både Furesø- som Egedalvælgerforening var der gæster, ligesom der var politiske kollegaer 

fra flere partier, der vil ønske ham tillykke med den store dag.  

Alle blev trakteret med hjemmebrygget øl og vin, samt lidt godt til ganen.  
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Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 

På denne måneds møde I Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (KFEU) var der to 

punkter, som jeg har særlig opmærksomhed på.  

Om vi fortsat skal være en del af projektet “Danmarkshistorien i Vestskoven” og 

udpegning af medlemmer til kommunens Lokalarkiv- og Museumsråd. 

 

”Danmarkshistorien i Vestskoven” har eksisteret siden 1992 i forbindelse med 

Vestskovens 25-års jubilæum nedsat af Miljøministeriet, Ledøje-Smørum 

Kommune (senere Egedal Kommune), Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. 

 

Formålet med ”Danmarkshistorien i Vestskoven” var dengang, som nu, at formidle et historisk 

landskab i Vestskoven, hvor de tre kommuners grænser mødes.  

Det sker gennem forskellige aktiviteter hvert år som feks. et årligt arrangement med stor 

tilslutning samt udgivelse af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler og anden 

formidling.  Årsarrangementet afvikles typisk den 1. søndag i juni og har et forskelligt tema 

hvert år. 

Og så alligevel kan det ændres, i 2021 foregik det årlige arrangement i september, hvor temaet 

var vejsystemets historie, og hvor også Dansk Vejhistorisk Selskab var en del af arrangementet.  

 

Det er frivilligt drevet, og bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Egedal (2), 

Albertslund (2), Høje-Taastrup (2), Kroppedal museum (1) og Vestskoven (1).  

 

KFEU var positivt indstillet til at fortsætte i den kommende periode, nu skal sagen videre i 

Økonomiudvalget og i Byrådet.  

 

Som konservativ og vidende om, at særligt mange fra Ledøje og Smørum områderne -ikke 

mindst børnene- har været glade for deltagelse, synes jeg bestemt, at vi skal fortsætte.  Jeg 

ønsker dog også, at vi får formidlet til flere i Egedal, hvad det er muligt at deltage i. Samtidig 

bør vi have mere fokus på, hvad vi ønsker at få ud af samarbejdet, og at KFEU får løbende 

tilbagemelding fra de repræsentanter, vi udpeger fra Egedal.  

 

Det andet punkt ligger også mit hjerte rigtig nært.  

Jeg har været utrolig glad for at have været en del af Lokalarkiv- og Museumsrådet i sidste 

periode og en del af forrige periode også.   

Derfor var jeg lidt spændt på om, jeg ville få plads igen, for det var mit store ønske, og heldigvis 

pegede udvalget på mig (det skal dog lige igennem Byrådet, før jeg kan vide mig helt sikker ;O)). 

Jeg får Morten Lyager (A) som suppleant, han er også næstformand i udvalget, så det bliver 

rigtig godt.  

Jeg mener, at det er et meget vigtigt udvalg, og det er vigtigt, at der er fokus og anerkendelse 

fra politisk side. Der skal være lydhørhed overfor de mange frivillige, der også her gør et stort 

og betydningsfuldt arbejde, som desværre er lidt overset.  
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Ærligt, jeg synes også første (og måske også anden) gang, at det lød en kende støvet, men det 

er faktisk et ret så interessant område, og der er bare SÅ mange virkelig engagerede frivillige, 

der på hver deres måde i foreningerne spredt over Egedal yder en kæmpe indsats.  

Jeg er blevet ret “bidt” af hele området og har sammen med foreningerne ambitioner for, hvad 

vi kan i de kommende år.  

 

Også denne sag skal “videre”, og vi må vente til byrådsmødet i slutningen af april – helt præcist 

onsdag d.27. kl. 18.00 - til endelig at vide om, de er enige i KFEUs anbefaling af repræsentanter 

i Lokalarkiv- og Museumsrådet.  

 

En af de tilbagevendende begivenheder, som i øvrigt er arrangeret af nogle af de lokale 

historiske foreninger og Egedal kommune, er Svenskeslaget, som i år løber af stablen d. 22. 

maj i Smørum (bag Kulturhuset).  

 

Der er feltgudstjeneste kl. 10.30, og indmarchen er kl. 11.30 – ses vi?! 

 

 

Privat daginstitution i Egedal 

Kommune 
 

Af Christine Søjberg, Byrådsmedlem 

 

Den 8. marts 2022 behandlede Plan- og Byudviklingsudvalget et punkt om 

placering af den kommende kommunale daginstitution på Kildedal Bakke 

Syd ved Alpegården i Smørum.  

På Byrådsmødet den 30. marts 2022 stillede Venstre og Lokallisten Ny 

Egedal et ganske udmærket medlemsforslag om, at der arbejdes mod 

privat opførelse og drift af den kommende daginstitution ved Alpegården.  

Et sådan privat tilbud taler direkte ind det konservative partiprogram, og vi er enige i, at det er 

vigtigt, at Egedal kommune kan tilbyde forældre et bredt udbud af pasningsmuligheder til 

deres børn. Herunder private pasningstilbud. Og vi vil hellere end gerne samarbejde med alle 

partier, der vil samarbejde med os om, at vi i Egedal får endnu en privat institution. 

Men hvorfor kunne vi i den konservative byrådsgruppe så ikke stemme for dette 

medlemsforslag? 

Det er der flere årsager til, og dem vil jeg i det følgende redegøre for.  

Med de befolknings- og børnetalsprognoser vi ser ind i, har Egedal Kommune brug for 

institutionspladser til vores børn fra Egedal. Til forskel fra de kommunale pasningstilbud, så er 

der ikke for de private institutioner nogen anvisningsret fra kommunens side. En privat 

institution er heller ikke forpligtet til at optage børn fra den kommune, som institutionen er 

placeret i. 

I september måned 2021 godkendte Ballerup Kommune en helhedsplan for den del af Kildedal 

området, der hører til Ballerup. Efter planen går Ballerup Kommune i jorden i løbet af 2023, og 
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der bygges i etaper over en periode på 10-15 år. Den eksakte tidsplan kender vi ikke, men fuldt 

udbygget vil området alene på Ballerup-siden rumme omkring 2000 boliger og op til 10.000 

nye arbejdspladser. 

Når vi som kommune initierer et projekt målrettet Egedals borgere, så skal vi også sikre, at 

projektet rammer og tilgodeser Egedals borgere. Vi synes, at placeringen af den foreslåede 

private daginstitution er meget tæt på grænsen til Ballerups nye boligkvarter, ligesom 

placeringen også er meget tæt på flere større virksomheder Oticon, Novo Nordisk osv. Det kan 

meget vel tænkes, at disse virksomheders medarbejdere vil benytte et privat pasningstilbud i 

Egedal kommune tæt på deres arbejdsplads, desuagtet at de bor i en anden kommune, hvor 

de pendler fra.    

Derfor valgte vi at stille følgende ændringsforslag: 

”Administrationen fortsætter den planlagte opførelse af en kommunal daginstitution på 

Alpegården. Samtidig med dette afsøges markedet for, om en privat investor kan være 

interesseret i at opføre og drive en privat daginstitution i Smørum eller i andre områder, som 

private investorer kunne finde interessante.” 

Vi vil meget gerne arbejde for en privat daginstitution i Egedal, men vi skal tænke os godt om i 

forhold til placeringen. Vi mener også, det er mere rigtigt at anskue det ud fra et bredere 

perspektiv, således at vi ikke på forhånd udelukker nogle potentielle investorer, der kunne 

have en interesse i at bygge og drive en privat institution i en anden del af Egedal.  

Det var der heldigvis også andre partier, der var enige med os i, og efter en længere debat i 

byrådssalen opnåede vi flertal for vores ændringsforslag. 

 

 

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 

 

 

Hvis Rusland lukker for gassen 
Af Iben Hvilested-Olsen 

 

Hvad der sker, hvis Putin lukker for naturgassen til Europa, kan ingen 

spå om. Men det vil påvirke mange og være en usædvanlig og yderst 

vanskelig situation. Både for Danmark og EU. Ca. en tredjedel af gassen 

til EU importeres fra Rusland. Derfor vil det også kunne mærkes, hvis der 

lukkes for de russiske gashaner. 

 

Vi har aldrig før været i en sådan situation. Det er kritisk, men Danmark 

og EU er ikke uforberedt. Der er bl.a. nødplaner og lagret gas i 

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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undergrunden både i Danmark og andre lande, f.eks. i Tyskland. I Danmark har vi (Energinet) 

Stenlille Gaslager på Sjælland (akvifærlager) og Ll. Torup gaslager i Jylland ved Viborg 

(kavernelager), 

og det har i mange år været højt prioriteret og politisk bestemt med en solid 

forsyningssikkerhed. Alle danske gasforbrugere betaler derfor nødtarif (til Energinet) til 

varetagelse af forsyningssikkerheden. Indtægter fra nødtariffen går bl.a. til at sikre, at der er 

gas på lager (nødlager) til at forsyne forbrugerne i en akut opstået nødsituation med mangel 

på gas. 

Nødplaner er typisk tilrettelagt til at kunne forsyne forbruget i ca. 30 dage, f.eks. hvis der om 

vinteren skulle ske brud på den primære gasledning, der forsyner gasmarkedet med gas. 

Nødplanerne og tæt samarbejde og sammenhold i EU er afgørende for den bedst mulige 

håndtering af krisen. Hvor godt Danmark og Europa vil klare sig, hvis der lukkes for russisk 

naturgas, vil komme an på flere forskellige forhold, bl.a. tidspunkt på året og hvor lang tid der 

er lukket for gassen fra Rusland. 

 

Redder Baltic Pipe og biogassen os på målstregen? 

I ca. 40 år har Danmark haft robust naturgasproduktion og kontinuerlig forsyning af naturgas 

fra Nordsøen. Der har kun én gang været erklæret Emergency. Det var i 2007, hvor der pga. 

storm var pludseligt produktionsstop fra de danske gasfelter i Nordsøen. Nødsituationen blev 

afblæst efter godt et døgn. Den nuværende risiko for muligt stop af gas fra Rusland 

timingmæssigt er uheldig, i hvert fald for Danmark og Sverige (Sverige forsynes med gas via det 

danske gassystem), da det sker midt under renovationen af det vigtige knudepunkt Tyra i den 

danske del af Nordsøen. Ved gasfeltet Tyra behandles al den producerede gas, inden den 

transporteres til land. Tyrafeltets anlæg er ved at blive genopbygget og indtil ca. medio 2023 vil 

der ikke komme gas fra Tyra. Det betyder også, at indtil oktober 2022, hvor Baltic Pipe 

forbindelsen forventes at blive idriftsat, forsynes det danske marked af små mængder fra Syd 

Arne feltet i Nordsøen, dansk produceret biogas, de to gaslagre og gas fra Tyskland. Gassen fra 

Tyskland kommer især fra Rusland. 

 

Når Baltic Pipe idriftsættes til efteråret 2022, vil norsk gas kunne transporteres gennem det 

danske gassystem til Polen, ligesom der er mulighed for, at en del af gassen kan afsættes i 

Danmark. Baltic Pipe forbindelsen er vigtig, da den vil sikre norsk gas til Danmark, Polen og til 

kunder i Central- og Østeuropa. Dvs. afhængigheden af russisk gas bliver mindre. Baltic Pipe vil 

medvirke til at reducere CO2 udledningen i Polen og vil forbedre luftkvaliteten. Så selvom Baltic 

Pipe forbindelsen af nogle ses som en ”fossil” forbindelse, så er det vigtigt at se det i en større 

kontekst, dvs. i forhold til alternativet: kul, mere CO2 udledning samt afhængighed af Rusland. 

Danmark er i den nuværende situation godt stillet, modsat flere andre EU lande. Det skyldes, at 

det danske gasforbrug nu dækkes med godt 25 pct. egenproduceret grøn biogas. Jo mere 

biogas, der fremover produceres, jo mere uafhængige bliver vi af russisk og fossil naturgas. Vi 

har uudnyttet potentiale i Danmark til at producere mere biogas (på spildprodukter/restaffald), 

men også i EU kan der skrues op for mere biogas. 

 

Hvis Putin lukker for gassen 

Hvis Putin lukker for gassen, vil der blive mangel på gas i Europa og Danmark, og der kan blive 

erklæret ”Emergency”. Forsyningen af gas til de danske gasforbrugere vil herefter ske ud fra en 

nødplan. 
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Det kan i Emergency blive nødvendigt at afbryde gasforsyningen til de største danske 

gaskunder (store virksomheder, bl.a. industrien), da disse gaskunder er såkaldt ”ikke-

beskyttede kunder” (ca. 20 pct. af gasforbruget). Disse virksomheder ved godt, at de er ”ikke-

beskyttet”, og disse virksomheder vil blive reduceret/afbrudt i gasforsyningen i forhold til hvor 

samfundskritisk virksomheden er. Ca. 80 pct. af gasforbruget i Danmark er derimod 

kategoriseret som ”beskyttede kunder”, som opdeles i ”husholdninger og blå blink”, som er de 

kunder, der prioriteres øverst. Den anden gruppe af de beskyttede kunder består af små- og 

mellemstore virksomheder, herunder gas til fjernvarme. Hvis der bliver lukket for den russiske 

gas i lang tid, og hele Europa mangler gas, så vil solidaritetsaftaler (i EU regi) betyde, at vi i 

Danmark kan være nødsaget til at afbryde gasforsyningen til danske virksomheder, for at 

kunne hjælpe de solidaritetsbeskyttede kunder i Europa med opvarmning, f.eks. forbrugerne i 

Tyskland. Skulle det komme helt derud, så må Europa, herunder også Danmark, stå sammen. 

Også selvom det går ud over danske virksomheder. Dette er ordentlighed. 

 

Hvad sker der, hvis EU lukker for naturgassen? 

EU lukker ikke for naturgassen, men EU arbejder for en målsætning om så hurtigt som muligt 

at blive uafhængig af russisk naturgas. Allerede i løbet af det næste år arbejdes der på at 

kunne reducere russisk importeret naturgas væsentligt. En måde hurtigere at blive uafhængig 

af russisk gas vil være at øge produktion af biogassen (opgraderet biogas, der kan komme i 

gassystemet) og øge import af LNG, f.eks. fra USA. LNG (Liquefied Natural Gas) er naturgas, der 

er kølet ned til ca. – 160 grader, og som kan transporteres via LNG skibe, typisk over lange 

afstande. Der er LNG terminaler (modtagehavne) i Europa, bl.a. i Holland og Spanien. Det vil 

ikke være en dårlig idé med flere LNG terminaler i Europa, hvis det sker med henblik på at sikre 

hurtigere uafhængighed af russisk gas. I Tyskland er der p.t. flere LNG projekter (opførelse af 

LNG terminaler) på tegnebrættet. Bl.a. i Wilmenshaven og i Brunsbüttel ved Elben. Sådanne 

LNG terminaler vil kunne hjælpe Tyskland, og dermed også EU, med en hurtigere 

uafhængighed af russisk naturgas. Naturgas er fortsat nødvendigt for Europa de næste mange 

år. Og gas – særligt grøn gas (biogas, brint mv.) - vil fortsat være et vigtigt supplement til det 

samlede energisystem. Alt kan ikke elektrificeres, i hvert fald ikke uden videre effektivt. 

Danmark og EU har derfor brug for gas – nu og i fremtiden. Vi ser derfor ind i en fremtid med 

massiv øget elektrificering, men hvor der fortsat er brug for at supplere med grønne gasser, 

primært biogas og brint. 

 

Til spørgsmålet om ”brint er det nye fremdriftsmiddel i stedet for el” 

Jeg tror, at brint bliver en vigtig brik i fremtidens energisystem, muligvis også som 

fremdriftsmiddel. Og det vil ikke være et spørgsmål om ”enten eller” men derimod ”både og”. 

Fremtidens energisystem er nuanceret og diversificeret. Alle æg bør derfor ikke lægges i én 

kurv. 
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Valg om forsvarsforbehold, opsætning 

af plakater og valgtilforordnede. 

 
 

Kære medlem. 

Som bekendt afholdes der valg om vores forsvarsforbehold den 1. juni 2022. I den forbindelse 

vil vi gerne have lidt hjælp. 

Vi skal have opsat et antal plakater den 7. maj klokken 12:00 (og taget dem ned efter valget).  

Har du lyst til at deltage, så send en besked til formanden Lars Falk Hansen på lfh@falki.dk  

 

Vores parti skal også stille med et antal tilforordnede og valgstyrere. Vi har i alt 12 vagter fra 

07:00 frem til stemmesedlerne er optalt efter valgstederne er lukket kl. 20:00. 

Vagterne kan deles i to, så man møder fra 07:00 til 15:00 eller fra 15:00 til valgstederne er 

lukket og stemmerne talt. 

Der udbetales skattefrit diæt på kr. 2.000 for en hel vagt, og det halve for en halv vagt.  

Har du lyst til at deltage, så send en besked til formanden Lars Falk Hansen på lfh@falki.dk  

 

Vi håber, at I vil støtte den næste valgkamp, og indbetale 50% af det modtagne beløb på 

mobilepay 254557 eller på foreningens konto Reg. Nr.: 1551 Konto Nr.: 10214866. 

 

 

 
 

 

Møde om forsvarsforbeholdet.  
Vi har fået vedlagte invitation fra Den Konservative Vælgerforening i Furesø, hvor de har 

arrangeret et møde med Niels Flemming Hansen, hvor han fortæller om konsekvenserne ved 

ja / nej til afstemning en den 1. juni. 

mailto:lfh@falki.dk
mailto:lfh@falki.dk
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Kommende arrangementer. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Politisk orientering ved Niels Flemming Hansen den 11. maj 2022 

Furesø Rådhus kl. 17.00 – 19.00. Tilmelding kræves, se andet sted i bladet. 

 

Afstemning om forsvarsforbeholdet den 01. juni 2022 

 

Grundlovsmøde den 05. juni 2022 

Skovhavegård i Værløse kl. 09.00. Se invitation andet sted i bladet. 

 

HUSK!!!!! 

At du mandage mellem 16 og 17 kan møde de to lokale folketingskandidater Matilde Powers 

(A) og Egil Hulgaard (C) et sted i lokalområdet, se annonce andetsteds i Nyhedsbrevet. 

 

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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Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative 

Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. Nyhedsbrevet 

offentliggøres ligeledes på foreningens hjemmeside. 

 

Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet:  Hvis du har 

skiftet eller fået ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du 

venligst ændre dette online på MitC, https://konservative.dk/mitc/ eller 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

