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Stadig uro i Europa 
 
 

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

 

Nu har vi passeret 100 dage med krig i Ukraine. Den forfærdelige 
handling, som Putin satte i gang, forsætter med uformindsket kraft.  
Det er ikke rart at overvære de mange krigsforbrydelser, der sker 
under den væbnede konflikt. Vi hører præsident Zelensky bede om 
hjælp fra Vesten, og til alt held står Europa sammen. Eller næsten 
sammen, for der er ved at opstå sprækker i samarbejdet. Tyrkiet 

sætter sig imod optagelse af Sverige og Finland i NATO. Jeg tror, vi er mange, der 
tænker på om den modstand, som præsident Erdogan fremfører, er et resultat af hans 
indenrigs problemer. Det er jo altid rart med en ekstern fjende, som vi kan samles om, 
og som bortleder opmærksomheden fra det, der sker i eget land.  
Vi ser også, at Ungarns premierminister Orbán markerer mod EU's olie/gas 
restriktioner mod Rusland. Nok også fordi han skal markere sig indenrigs.  
Det er rigtig ærgerligt, at vi den nuværende situation ikke kan stå sammen, men at der 
er enkelte lande, der forsøger at udnytte situationen.  
 
I Danmark går vi og venter på afslutningen af minkkommissionens undersøgelser. De 
ventes at komme med rapporten i slutningen af denne måned.  
Det bliver spændende at se om, statsministeren igen kan ofre en minister og selv blive 
siddende i statsministeriet.  
Vi må håbe, at kommissionens medlemmer kommer helt i bund med den ulovlige 
lukning af et helt erhverv og offentliggør alle hændelser, så vi kan se hvem, der gjorde 
hvad. 
Det kan være, at statsministeren benytter lejligheden med offentliggørelsen af 
rapporten til at udskrive folketingsvalg.  
Vores parti skal være klar, hvis det sker, og jeg ved, at de fleste af vores 
folketingskandidater har fået leveret plakater, så vi hurtigt kan få dem op i 
lygtepælene.  
Den nuværende regering med støttepartier har lige gennemført en ændring på 
kontanthjælpsområdet. Nu får mange grupper i samfundet 2.000 kr. ekstra hver 
måned, skattefrit endda. Det er da en rigtig dårlig idé i et samfund, hvor alle skriger på 
flere medarbejdere. Incitamentet til at tage et job forringes drastisk med den slags 
tiltag.  
Det er ikke uden grund, at OECD hvert år kårer Danmark som et af de lande med 
højest skattetryk. 
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I Egedal har vi taget hul på det kommende budget for 2023. Det bliver vist et stramt 
budget til næste år.  
Vi kan se, at anlægsrammen bliver sænket drastisk, mens servicerammen øges med 1,3 
mia. på landsplan. Øgningen svarer til kr. 220 kr. pr. borger i hele landet, så det er på 
ingen måde et substantielt løft.  
Vi ser ind i et år med kommunale stramninger, og da inflationen samtidigt er rekord 
høj, må vi konservative være vagthunden, der sikrer mod de skattestigninger, som 
nogle partier helt sikkert vil foreslå i de kommende budgetforhandlinger.  
Pengene ligger bedst i borgernes lommer, som Poul Møller engang sagde fra 
Folketingets talerstol.  
 
 

Vi skal have vores demokrati tilbage. 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

Vores Grundlov har udvist en usædvanlig slidstyrke. Det er en lov, 
hvor en stor del af paragrafferne har præcis samme ordlyd som i 
1849. Med den hast Folketinget lovgiver i dag, er det jo noget af et 
særsyn. 
Men har vi så det demokrati, vi ønsker. Og svaret er nej. Vi skal have 
vores demokrati tilbage. Vi har brug for en demokratisk reform. En 

reform, hvor vi revitaliserer demokratiet. Vi har brug for at tage demokratiet langt 
mere seriøst.  
Schlüter sagde i forbindelse med vores indtræden i EU, at beslutningerne skal tages så 
tæt på borgerne som muligt. De ord skal vi tage til os.  
Det er en kerneværdi for os konservative, at man har ansvar for sit eget liv (og i det 
omfang man kan den verden, der er omkring os). Men i stedet ser vi et Folketing, der 
elsker at diktere, hvordan vi skal leve. Det må stoppe.  
Senest har Folketinget haft travlt med at diktere gymnasieeleverne, hvor de må gå på 
gymnasium. At indføre et krav om forældrenes økonomi for at løse et problem for 6-10 
gymnasier i Danmark viser, hvor langt venstrefløjen vil gå for at diktere deres moral 
overfor hele befolkningen.  Man skiller venner, der jo er mødtes i en divers Folkeskole, 
for at sikre noget meget diffust og bygge videre på gymnasier, der fungerer dårligt. 
Løsningen er ikke at bevare de dårligt fungerende gymnasier, men at styrke de 
velfungerende. 
Den siddende regering har igen og igen lagt sig ud med demokratiet. 
Sundhedsministeren har kaldt demokratiet Hjallerup Marked og fnidder, og manglen 
på respekt for vores demokrati har ført til både minkskandalen og FE-katastrofen.  
Altså – tænk at udkommandere militæret og politiet ulovligt til at gennemtrumfe en 
beslutning Folketinget ikke havde vedtaget endnu. Hvad er grænsen så for, hvad man 
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kan finde på? Men når jeg snakker med mennesker om minksagen, tager de det roligt 
for, det var jo nødvendigt – siger de.  
Som tiden er gået, har det bare vist sig, at det ikke var nødvendigt. Statsministeriet var 
gået i panik. Har vi et stærkt nok demokrati, når et statsministerium i panik kan diktere 
en så drastisk beslutning og implementere den ulovligt. Og svaret er naturligvis nej. 
Derfor har vi brug for en demokratisk reform, der sikrer, at al rådgivning til Folketinget 
gives uafhængigt af det politiske miljø. Barbara Bertelsen – regeringens terrængående 
tank – må da ikke kontakte SSI og manipulere med forskerne. Det burde være 
kriminelt. 
Den næste pointe er, at vores presse i sin sensationslyst elsker at skræmme 
befolkningen. Også unødvendigt. Tænk nu, hvis cluster 5 kunne blive til et monster-
virus. Når skræmmescenariet er virkeligheden, er alt tilladt. Og lige pludselig er det 
oppositionen, der – uden de politisk manipulerede forskere i ryggen – skal bevise at 
tiltagene ikke er nødvendige. Det kan ikke lade sig gøre. Regeringens manipulationer 
kommer til at stå til troende. Det er ikke uden grund, at nogle af regeringens første 
ansættelser var politiske pressechefer. 
Vi har simpelthen ikke en tilstrækkeligt ansvarlig presse. 
Set fra et kommunalt perspektiv er det kommunale selvstyre jo efterhånden en joke. 
Seneste reform – folkeskolereformen indeholdt 3000 læringsmål. Altså new public 
management med formålsstyring i børnehøjde. Effekten har været en ringere skole. 
Giver det ikke sig selv, at når man sætter den lokale udviklingskraft i form af lærerne og 
til dels forældrene ud af spillet, så får vi en ringere skole.  Måske er det, fordi 
Folketinget elsker at detailregulere kommunerne. Senest med minimumsnormeringer 
på daginstitutionsområdet. Det kommer desværre til at brede sig på andre områder – 
f.eks. ældreområdet.  
Kommunerne har brug for mere selvstyre ikke mindre.  
Vi skal have vores demokrati tilbage. Vi har brug for en demokratisk reform, der giver 
kommunerne mere selvstyre. Vi har faktisk brug for, at kommunerne får så meget 
magt, at de aktivt kan være et modspil til en centralistisk statsmagt.  
Når socialisterne taler om mere decentralisering, er det fup. De ønsker ikke reelt 
decentrale løsninger. De ønsker standardløsninger der gælder for hele landet, for alle 
offentlige institutioner og deres ansatte og så et retskrav, der sikrer bunker af 
bureaukrati til at dokumentere, at borgerens retskrav er blevet opfyldt.  
Det giver dårligere og dyrere offentlig service. For nogen tid siden blev det vist, at 70% 
af socialrådgivernes tid gik med at dokumentere, hvad de gjorde. Tid, der kunne være 
brugt til at hjælpe socialklienterne. Jobcentrene er under beskydning – ikke fordi de gør 
det, som Folketinget har bestemt – men fordi de ikke løfter opgaven med at få 
mennesker i arbejde. Men de overholder loven. Folketingets direktiver. Det siger en 
del. 
I stedet for at være så optagede af at detaljestyre kommunerne skulle vi stille krav om 
effekt. Bedre folkeskoleuddannelse, mere voksenkontakt i daginstitutionerne, mere 
tilfredshed i ældreplejen. Vi har ikke brug for retskrav på at få 5 minutters 
hjemmehjælp med dokumentation af alle de forhold, tildelingen af hjemmehjælp 
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kræver opfyldt.  Det kan kommunerne selv finde ud af. Hvad nu hvis naboen på landet 
kan løse   opgaven bedre og billigere – uden retskrav. Det er meget betegnende, at 
statsministeren selv kalder de frikommuneforsøg, som regeringen har lovet kommer, 
som ”HELT VILDT”. Heller ikke kommunerne stoler hun på.  
Vi har brug for at beslutningerne tages så tæt på borgerne som muligt. Vi har især brug 
for, at Folketinget holder sig til at træffe beslutninger om rammerne. Så kan 
kommuner, borgere og de ansatte fylde rammerne ud. Det er de meget bedre til end 
nogle få politikere, der har fået en fiks ide.  
Demokratiet er en kæmpe succes. Det skyldes demokratiets evne til at sætte det 
enkelte menneskes virkekraft i spil. Det skal vi gøre i langt højere grad. Vi skal have 
vores demokrati tilbage. 
 
 
 

Grundlovstale 2022. 
Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 
Tak for ordet.  
 

Forleden da jeg var til et lokalt arrangement i Smørum, Svenskeslaget, 
mødte jeg Dronning Sofie Amalie.  Hun fortalte mig nogle spændende 

ting fra sin tid. Hun fortalte om sin mands store bogsamling, som både havde været 
ganske bekostelig og krævet, at han tillige måtte ansætte en mand til at “holde styr” på 
de over 20.000 bøger, som Frederik d. 3 havde.  Det endte med, som nogle af jer 
måske ved, at det kgl. Bibliotek blev grundlagt.  
Det var interessant at tale med hende, en del god sladder om, hvordan man opførte sig 
på den tid uden sociale medier. “Pøblen var jo en anden slags”, som hun sagde med et 
smil. 
Når hun smuttede i byen vidste samtiden godt, at hvis hun blev genkendt, så skulle 
man tie, hvis man fortsat ønskede sit hoved for enden af halsen og ikke i en kurv ved 
siden af. 
 
Historierne, som Sofie Amalie så beredvilligt delte ud af, blev levendegjort.  
Det kgl. Bibliotek, en bogsamling som har været helt vanvittig dyr, og kun kunne læses 
på den tid af meget få mennesker. Hvordan man betragtede borgerne i Danmark. Men 
også hvordan hun som dronning var en habil fægter, og der var mange andre 
anekdoter. 
Som hun selv sagde: “Kvinder er svære at finde i historiebøgerne, men de var lige så 
seje og havde stor indflydelse på samfundet og samtiden, lige som i dag”.  
 
Fra Grundlovens fødsel i 1849 gik der 65 år til 1915, før kvinder fik stemmeret til valg.  
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Da jeg kom ind i politik for små 20 år siden, var politik stadig en mandeverden.  Min 
politiske kollega Rikke Mortensen var i flere år den eneste kvinde, der sad i 
økonomiudvalget, som gruppeformand. Hun er glad i dag – 7 ud af de 10 personer i 
udvalget er kvinder – det er 10/11 i byrådet. De konservative har 100% kvindelig 
repræsentation. Der er sket noget og sker noget på kort tid.  
I dagens Danmark vil nogen – måske specielt sure gamle mænd – tænke, at de hersens 
kvinder er nok valgt, fordi det er moderne. Nej, vi er alle valgt på demokratisk vis, og 
fordi vi er de dygtigste – uanset køn.  
Og før nogen får den tanke ved bordene, at jeg har fået byttet om på talen til 8. marts 
og 5 juni, så er det altså ikke tilfældet.  
 
Men netop Grundlovsdag er jo en fejring af alle de rettigheder, som vi som danskere 
har fået. Nogle før, andre siden.  
Det er det, vi i dag fejrer og samtidig husker på, hvorfra vi har disse rettigheder. Alt det 
ligger i Grundloven. Og jeg er glad for, at den er svær at ændre. 
Meget andet i dagens Danmark har de seneste år, især de seneste par år, vist sig alt for 
nemt at rette til efter den til enhver tid siddende regerings smag.  
Så lad os endelige fejre vores Grundlov og grundlovsdag.  
 
Dagen, hvor vi siden 1849 har fejret grundlovens underskrivelsesceremoni. 
Det er ikke en nationaldag, men det er det tætteste, vi kommer på det.  
Vi markerede fra starten dagen som en national festdag. Det gjorde man f.eks. ved at 
afholde friluftsmøder og stævner, mens aviserne trykte billeder af Frederik 7. og andre, 
der var implicerede i Grundlovens tilblivelse.  
 
I begyndelsen var det fællesarrangementer partier imellem. Der var pyntet op med flag 
og bøgegrene, og der blev holdt taler for måske ikke gud, konge og fædreland - så i 
hvert fald for både konge og fædreland.  
I takt med at politikerne blev snu, fandt de ud af at med den store interesse for 
grundlovsfesterne, så havde de taletid til et større publikum – vælgere og potentielle 
stemmer.  
Så allerede i 70’erne – altså i 1870’erne havde man derfor politiske partier, der i talerne 
på grundlovsmøderne udfoldede partiets politik. Så det blev pludselig partipolitiske 
arrangementer.  
På trods af den drejning fra fællesskaber partierne imellem, hvor det var fællesskabet, 
der var indholdet, til en mere politisk dag, var folkefest elementet stadig ret så stærkt.  
Ofte var der udskænkning og bal bagefter, så egnens ungdom og andre, der ikke helt 
var politisk interesserede, kunne få en dag ud af det. Altså en fejring der ville noget – 
det kunne vi måske lære af; O) 
 
Historien er her.  Grundlovsdag er derfor rigtig vigtig at huske. Historien er nemlig altid, 
den vi er rundet af, den vi kommer fra og den, der skal hjælpe os i en retning fremad 
og fremover.  
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Rigtig god Grundlovsdag. 
 
 

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 

 

 

Grundlovsdag i skønne omgivelser. 
 

Af Christian Bruun-Kiilerich, Nfmd. for Den Konservative 

Vælgerforening i Egedal 

 
Hver år samles vælgerforeningerne fra Furesø og Egedal for at 
fejre Grundlovsdag. De seneste 2 år har fejringen været 
udfordret pga. Corona og i 2019 var dagen naturligvis præget 
af det udskrevne Folketingsvalg på dagen. Så det var første 
gang i flere år, vores Grundlovsdags arrangement var tilbage til 
normen. Heldigvis på en dag med fantastisk vejr og denne 

gang i de smukke omgivelser af Skovhavegaard i Kirke Værløse.  
 
Konservative i Egedal og Furesø holdt traditionen tro fejring af Grundlovsdag med 
morgenmad og talere. Igen i år var vi heldige med vejret og vi kunne derfor nyde dagen 
i det gode vejr på de flotte omgivelser på Skovhavegaard ved Kirke Værløse.  
Hovedtaleren var Folketingsmedlem og Politisk ordfører Mette Abildgaard, som talte 
om krigen i Ukraine og den ustabilitet vi oplever heraf. Det sætter fejringen af 
Grundlovsdag i perspektiv og viser hvor vigtigt det er, at vi ikke tager vores frihed for 
givet.  
 
Mette knyttede efter sin tale et par ord om Mette Fredriksens seneste 180 graders 
kovending og opfordring til et regeringssamarbejde hen over midten med blå blok. Et 
samarbejde er ganske usandsynligt med så store politiske uenigheder mellem 
Socialdemokratiet og de borgerlige partier. Bl.a. i kraft af regeringens 10 mia. kr. store 

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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skattestigninger, tvangsfordelingen af gymnasieelever efter forældreindkomst, og 
Arne-pension, i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft.  
 
De øvrige talere var Vice Borgmester fra Furesø, Lars Carstensen, som i sin tale også 
kom ind på krigen i Ukraine. I Furesø er det familierne bag Widex, som har indvilliget i 
at bekoste en ombygning af virksomhedens tidligere og nu tomme domicil, så det kan 
fungere som flygtningecenter for ukrainske flygtninge. Tilbuddet fra Widex, 
samarbejdet med lokale håndværkere, erhvervsdrivende og borgere fra Furesø er et 
eksempel på, at vi ikke behøver at overlade alle opgaver til kommunen, staten eller 
regionen.  
 
Vice Borgmester fra Egedal Charlotte Haagendrup talte om, hvor vigtigt det er at tænke 
på, at vi er formet af historien, og brugte det traditionsbundne arrangement i Smørum; 
Svenskeslaget, som opføres hvert år i maj, som et godt eksempel på, hvordan historie 
og kultur kan formidles på en anderledes og interessant måde.  
Byrådsmedlem og Folketingskandidat, Egil Hulgaard reflekterede i sin tale om, hvorvidt 
vi har det demokrati vi skal have? Beslutninger skal tages så tæt på borgerne som 
muligt, vi skal tage ansvar for eget liv, og brede det ud i det omgivende samfund. Egil 
talte om, hvordan vi desværre ser, at Mette Fredriksen og regeringen har travlt med at 
diktere og brede deres løsningsmoral ud på samfundet og borgernes frie valg. 
Konsekvenserne heraf ses i lukningen af minkerhvervet, SMS-Gate og skandalen 
omkring Forsvarets Efterretningstjeneste og meget andet. Armslængdeprincippet er 
blevet til en lillefingerregel. Vi må og skal have demokratiet tilbage, og en ny 
statsminister.  
 
KU Formand, Furesø, Emma Juul Hansen gjorde debut med sin Grundlovsdagstale, 
hvori hun mindede om, at vi lever i et demokrati, hvor vi alle har en forpligtigelse til at 
engagere os. Faldende medlemskab af politiske partier og lave stemmeprocenter er 
desværre udfordringer for demokratiet, som vi må arbejde for at få vendt.  
Arrangementet sluttede omkring kl. 11:00. 
 
Tusind tak for et godt og veloverstået Grundlovsdagsarrangement på Skovhavegaard – 
Vi ses til næste år.  
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Møde om EU-forbeholdet. 
 

Den 30 maj afholdt vi vælgermøde i Smørum kulturhus om afskaffelsen af EU 
forsvarsforbeholdet. Det var vores egen Egil Hulgaard, der sammen med Mathilde 
Powers (A) repræsenterede dem, der ville afskaffe forbeholdet, mens Carsten Svensson 
(DF) og Øjvind Visholm (EL) repræsenterede dem, der ville beholde forbeholdet.  
 
Det blev en aften med mange gode spørgsmål og holdninger, hvor dirigenten Kasper 
Nesager-Hansen formåede at holde den gode tone, men også lod de mange 
argumenter få frit løb.  Det blev en vellykket aften for de ca. 35 borgere, der valgte at 
bruge aftenen for at blive klog på argumenter både for og imod forbeholdet.  
 

Som vi alle ved, blev resultatet meget klart at afskaffe forbeholdet, så indsatsen med 
mødet, uddeling af brochurer, opsætning af plakater mv. har ikke været forgæves.  
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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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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/
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