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Formanden har ordet! 

Dialog fremmer forståelsen – og indflydelsen  

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 

Så skete det igen. Heldigvis. Nu fysiske møder i vælgerforeningen. Vi holdt bestyrelsesmøde hos Mads 

Nørgaard den 15. juni med 9 deltagere på en varm sommeraften – med masser af dialog og god bevært-

ning. Dejligt, at vores 2 suppleanter også deltog aktivt: Thea Skou og Helene Højmark Christensen (ny). 

 

Det kan dog godt fungere med telefon/videomøder. F.eks. afholdtes bestyrelsesmødet i maj som tele-

fonmøde og den 10. juni var et webinar med Pernille Weiss, som er medlem af Europa-Parlamen-

tet for Det Konservative Folkeparti, og hvor hun fortalte om nogle af de aktiviteter, hun er involveret i. 

Hun var en af de få, som ikke rejste hjem på grund af Corona. Det giver ikke mindre indflydelse! Dette 

webinar varede 1 time – og der var mulighed for at stille spørgsmål skriftligt. Det fungerer fint som et 

informationsmøde.  

 

Bestyrelsesmødet er både et informations- og et dialogmøde. Og der var masser af dialog på det seneste 

møde. Tidsplanen holdt – heller ikke denne gang… 

Formanden har som ordstyrer derfor besluttet at stramme op til næste gang – møder over 3 timer er 

lige til den lange side. Men der er mange, som har noget på hjerte til de enkelte punkter. Dejligt. Og det 

er ikke brok! – men konstruktive forslag og holdninger, hvor vi ikke skal være enige om alt, men skal 

forsøge at udvikle vores vælgerforening og politik – gennem dialog og beslutninger. Lennart Qvist gen-

nemgår f.eks. dagsordenen til byrådsmødet, som er dagen efter, og hvor vi kan stille spørgsmål og 

komme med kommentarer - f.eks. til dagsordenens punkt 11 ’Høringssvar til Energistyrelsens høring af 

miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark’. Når der er en høringsfase, skal jo man natur-

ligvis have en dialog og kunne komme med kommentarer og input.  

 

Men det mener vores konservative Folketingsmedlem Orla Østerby i øvrigt åbenbart ikke. Fra folketin-

gets talerstol tilkendegav han således den 12. juni , at ”...Jeg kan ikke åbne min lokale avis, uden at der er 

en enorm brok om vindmøller langs kysten. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som politikere og Folketingets partier 

siger, at de vindmøller skal op, og det kan ikke diskuteres!”, lød det fra Orla Østerby. 

Det har været en uskøn proces vedrørende Vesterhav Syd. Ikke mindst derfor undrer jeg mig over kom-

mentarerne fra Orla Østerby, som jeg tager helt afstand fra – specielt i en høringsfase!  

Så også derfor fuld opbakning til vores lokale byrådsmedlem, Lennart Qvist, der sammen med talrige 

andre borgere kæmper for at få det droppet – eller flyttet ud på 20 km, som det oprindelige projektom-

råde gav mulighed for. 

Alt efter temperament kan man kalde det dialog – eller brok! - men det har jo i al fald flyttet noget. Med 

det nye forslag fra Vattenfall er det således trods alt lykkedes sat få møllerne rykket 9 km ud fra kysten 

– i stedet for 4 kilometer!  

 
NB! Efter deadline for ovenstående indlæg har Rigkøbing-Skjern Dagblad offentliggjort et interview med Orla Østerby, hvor han 

forholder sig til de citerede udtalelser. Interviewet kan læses på  https://dbrs.dk/artikel/orla-østerby-efterlyser-klar-tale-fortæl-

nu-folk-at-mølleprotesterne-er-forgæves 

https://da.wikipedia.org/wiki/Europa-Parlamentet
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa-Parlamentet
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Konservative_Folkeparti
https://dbrs.dk/artikel/orla-østerby-efterlyser-klar-tale-fortæl-nu-folk-at-mølleprotesterne-er-forgæves
https://dbrs.dk/artikel/orla-østerby-efterlyser-klar-tale-fortæl-nu-folk-at-mølleprotesterne-er-forgæves
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Tryghed til boligejere 

  
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF og Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

 

Som konservativ er det svært at være sur, når der kommer skat retur. Og skat retur er lige præcis, hvad 

der kommer nu. Derfor er jeg som konservativt medlem af Folketinget rigtig glad for den nye aftale om 

boligskat.  
 

Aftalen sikrer, at der nu kommer en tryghed for boligejere, og det, mener jeg, kun er retfærdigt. Helt 

konkret er der tre elementer, som jeg er særligt glad ved.  

Først og fremmest kommer der varige skattelettelser til boligejere, men der er også sikret en mindre 

stigning i grundskyld i fremtiden, og så har vi sikret, at de mange boligejere, der har betalt for meget i 

boligskat nu kan få deres penge tilbage.  

Disse tre hovedelementer viser, at vi som politikere i oppositionen sagtens kan få gennemført helt klar 

borgerlig politik. Det, synes jeg, er positivt. Især fordi det er noget som danskerne vil kunne mærke på 

deres egen økonomi.  
 

Tag for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune med sine mange boligejere. De kan nu se frem til en 

langt mere tryg fremtid. Det, synes jeg bestemt, er på sin plads, fordi for mange mennesker er netop 

købet af bolig den største investering, man gør sig gennem livet. Derfor skal der være fuldkommen tryg-

hed i købet af bolig, det giver ro, og det giver familierne en afklaring, som jeg synes, de skal have.  
 
 

 
Skjern-bebyggelse, Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 

 

 

Ud over sikkerheden om fremtiden er der også andre gode elementer i aftalen. Indtil nu har det for 

eksempel ikke været muligt at fravælge den midlertidige rentefri indefrysningsordning. Det bliver hel-

digvis ændret nu, så danskerne selv kan til- og fravælge indefrysningsordningen. Det har været vigtigt 

for os. Fra konservativ side synes vi nemlig ikke, at danskerne ikke skal skylde mere væk end højst nød-

vendigt. 
 

Alt i alt er vi altså rigtig glade for den nye aftale. Det er uden tvivl et rigtig godt skridt i den rigtige retning, 

og det skal man huske at glæde sig over. 



 

4 

Boligstruktur på Ældreområdet  

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Vi har gennem længere tid arbejdet på et nyt oplæg for fremtidens boligstruktur på Ældreområdet. Sid-

ste gang, man så på dette, var i forrige byrådsperiode, og her endte man med en model, hvor man 

reducerede antallet af Plejeboliger og omdannede nogle af disse til Ældreboliger. Da normeringerne jo 

også er betydeligt lavere for Ældreboliger sammenlignet med Plejeboliger, betød dette, at man fjernede 

budgetmidler fra flere af vores Ældrecentre.  
 

For de mindste af vores Ældrecentre, har dette vist sig at være virkelig udfordrende for den daglige drift, 

da man med lavere normeringer naturligvis også har færre midler til at dække alle de faste udgifter. 

Derudover har det også vist sig uhensigtsmæssigt, at man har forskellige boligtyper med forskellige ser-

viceniveauer under samme tag. Det giver anledning til alt for mange misforståelser – ikke kun for bor-

gerne, men bestemt også for de pårørende.  

 

En ny struktur for vores Ældrecenter er en kæmpe opgave, og derfor har vi også delt opgaven op i mindre 

dele. Udover at se på muligt samarbejde mellem vores behov for specialpladser i Voksenhandicap & 

Psykiatri, er vi også ved at lægge sidste hånd på en samlet anbefaling af den fremtidige fordeling af 

kommunens akut- og aflastningspladser. Fordelingen af disse akut- og aflastningspladser har stor be-

tydning for den efterfølgende fordeling af pladser til Ældreboliger og Plejeboliger. 
 

I hele arbejdet med oplægget til en ny struktur har vi et ønske om en høj grad af involvering og dialog 

med alle de mange forskellige interessenter inden for området – udover borgere, pårørende og medar-

bejdere er der naturligvis også mange andre grupper som Ældrerådet,  Ældresagen og også rigtig mange 

støtteforeninger og andre frivillige organisationer. 
 

For når vi ændrer på sådanne strukturer, er det vigtig at vi får inddraget alle, så vi også ender med en 

langtidsholdbarmodel, hvor der er taget højde for den udvikling, som fremtiden bringer. For vi ved jo 

allerede nu at udover, at vi får behov for flere boliger, så må vi også tage højde for den forventede 

udvikling på demensområdet. 

Vores tidsplan er blevet lidt udskudt, da vi pga. Corona-situationen ikke har kunnet afholde de planlagte 

dialog- og borgermøder i foråret 2020, men i stedet planlægger vi at afholde disse i sen-efteråret 2020 

startende med oplægget for akut- og aflastningspladser. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Feriepengene er på plads – nu gælder 

det eksporten 

 
Mona Juul, MF og bl.a. Erhvervsordfører, Det Konservative Folkeparti 
 

For godt et år siden stillede jeg op til Folketingsvalget. Jeg bildte mig ind, at Christiansborg manglede 

sådan en som mig. Sådan en der har arbejdet som kassedame i Føtex. Som har lavet produktudvikling 

og markedsføring i Arla. Som har været ejerleder og haft et hav af bestyrelsesposter i alt fra Dansk Er-

hverv og WWF Verdensnaturfonden i København til Ceste Træ i Nordjylland og Fonden VoxHall i Aarhus. 

Og som derfor netop har fokus på erhvervspolitik.  

Om der har været brug for mig, må jeg lade andre om at vurdere. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har 

haft travlt med at kæmpe for dansk erhvervsliv og arbejdspladser. Først fordi den socialdemokratiske 

regering ikke brugte meget tid på erhvervspolitik. Senere fordi alle hjælpepakker blev forhandlet i er-

hvervsministeriet. Nu er vi der, at vi med fælles hjælp og fælles løsninger har fået nogenlunde styr på 

Corona-smitten. Dig og mig og alle de andre, der har udvist holdånd og fulgt de to vigtigste råd om 

håndvask og afstand. Det skal vi holde fast i. Men vi skal også videre - med den økonomiske del. For den 

er kulsort. 

Havde vi ikke stået på en sund økonomisk platform som følge af de senere års reformer, ville det have 

været endnu værre. Nu har vi i det mindste et stort rådighedsbeløb og mulighed for at optage fornuftige 

lån.  

Vi har da også lavet hjælpepakker til virksomhederne, og senest en aftale om at udbetale 3 ugers ferie-

penge for at sparke til økonomien. Men det er ikke nok. For selvom mange gerne vil tale om, at det ikke 

bliver så slemt som frygtet, så står vi overfor et faldende forbrug på 3-5%. Et tab på BNP på op mod 200 

mia. kr. En lang kø af arbejdsløse. Og ikke mindst et massivt tab på eksporten. Altså den del, der er 

allermest betydningsfuld for dansk økonomi. 

Et stærkt og udviklingsorienteret erhvervsliv er en forudsætning for vækst og velstand. Gode vilkår for 

at drive virksomhed er det, der giver arbejdspladser og finansiering af vores fælles samfund. Og især 

eksporten er vigtig. For det er trods alt i samhandlen, at vi først og fremmest skal hente penge til fælles-

kassen.  

Al vores energi bør derfor lægges i at støtte op om dansk eksport. Der er behov for hurtige og effektive 

politiske tiltag, der dels kan give plus på handelsbalancen, og dels kan holde hånden under de 850.000 

danske arbejdspladser, der i dag er afhængige af dansk eksport. Vi eksporterer primært til Tyskland, 

USA, Sverige, England, Norge og Kina. I den rækkefølge. De største eksportbrancher er transport (søfart), 

medicinal og fødevarer. Men også turisme og mange kreative brancher som fx modeindustrien er store.  

 



 

6 

 

Vi skal have fyldt de tomme ordrebøger, sikret arbejdspladser og gennemført en grøn omstilling til gavn 

for os selv og eksporten. Det gør vi ved at øge produktiviteten, sikre konkurrenceevnen og udnytte vores 

styrkepositioner - vores digitale, innovative og grønne kompetencer. Vi skal have formuleret en national 

strategi, styrket markedsføringen af Danmark (ikke mindst i fht turisme) og ikke mindst givet virksomhe-

derne de bedst mulige betingelser. Det sidste gør vi helt konkret ved at give eksportvirksomhederne 

lavere omkostninger. Vi skal bl.a. sikre en konkurrencedygtig selskabsskat, optimale lånebetingelser via 

EKF Danmarks Eksportkredit og genindføre eksportmomsordningen. 

 Det Konservative Folkeparti er som altid borgerlige stemmer der arbejder. Og opskriften er ligetil. Så 

må vi se, om vi også her kan stå politisk skulder ved skulder for Danmarks skyld. Om fremtiden handler 

om at booste eller dræne fælleskassen. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ændret vejledning for §18-støtte 
- Midlerne til det frivillige arbejde i kommunen – 

 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er en kommune, der er kendetegnet ved en høj grad af frivillighed. Vi har 

rigtig mange foreninger, der yder en kæmpe indsats hver eneste dag, og vi er netop også en af de kom-

muner i Danmark, hvor allerflest borgere er aktive som frivillige. Det er en kæmpe gevinst for vores 

lokalsamfund – ikke kun for dem, som nyder godt af det frivillige arbejde, men bestemt også for det 

fællesskab, man som frivillige møder i en lokalforening. 
 

Derfor er det også meget positivt, at vi har en pulje, hvor man kan søge midler til det frivillige arbejde. 

Denne pulje – som faktisk består af flere puljer - kaldes i daglig tale ”§18 midlerne”. I vores kommune 

bruger vi hvert år ca. 1.6 mio. kr. af disse §18 midler til vores samarbejdsaftaler med de fire Væresteder 

(Montana i Skjern, Røde Kors caféen og G-faktor i Ringkøbing samt Sømandscaféen i Hvide Sande), og 

derudover uddeler vi ca. en mio. kr. om året til de frivillige foreninger i forbindelse med de årlige §18 

støtte-ansøgninger. 
 

Efter samråd med Frivilligrådet har vi ændret lidt på vejledningen således, at støtten i endnu højere grad 

rettes mod sårbare og udsatte borgere – det kan eksempelvis være ensomme ældre og unge, kronisk 

syge, handicappede, sindslidende eller misbrugere.  
 

Derudover har vi også anvist nogle retningslinjer om vores forventninger til en rimelig egenbetaling i 

forbindelse med arrangementer. Dette er også for at sikre en rimelighed i forhold til dem der benytter 

Værestederne og vores kommunale cafétilbud, hvor der jo også er en egenbetaling når man spiser med. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Hele tanken med disse justeringer er, at jo mere klare og tydelige vores ansøgningskriterier er, des flere 

sårbare og udsatte borgere kan vi dermed også hjælpe, og des mere gennemsigtighed og retfærdighed 

sikrer vi, når midlerne deles ud. 
 

Ansøgninger til fordelingen af midlerne for 2021, skal indsendes senest 1. oktober 2020, og inden da 

afholdes der et orienteringsmøde 25. august 2020 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hva’ mæ kulturen? 

  
Af Ulrik Linvald, næstformand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 

’Black Lives Matter’-bevægelsen vakte fornylig med en demonstration i København med ca. 15.000 del-

tagere landsdækkende opsigt. 

I første omgang overraskelse og bekymring over forsamling af et så stort antal mennesker midt i en 

corona-tid. Men da arrangørernes noget udanske holdninger til forholdet mellem sorte og hvide blev 

offentlig kendt, udløste det en helt anden og langt mere heftig diskussion i medierne. Både om ’Black 

Lives Matter’-bevægelsens dagsorden og navnlig om racisme i dagens Danmark.  
 

- Hvorfor netop Danmark skal blandes ind i en amerikansk problematik, kan selvfølgelig undre. Men 

forklaringen er enkel. I en del debattørers og nogle historikeres øjne går der en lige linje fra fortidens 

slavehandel til noget, der med venstrefløjsaktivisternes typiske pseudo-akademiske sprogbrug opfattes 

som udbredt ”strukturel og systemisk racisme” i den vestlige verden og dermed også i Danmark.  
 

Enhedslisten har naturligvis fluks været ude med et konkret forslag om særlige skilte på statuer og veje 

opkaldt efter kendte historiske skikkelser, der har været involveret i slavehandel.  

I den fortsatte diskussion er flere debattører og eksperter gået betydelig længere. Nogle med opfordrin-

ger til at omskrive hele den officielle danmarkshistorie ud fra identitetspolitiske og racemæssige krite-

rier. Andre med krav om efterredigering eller fjernelse af krænkende bøger og kunstværker fra bibliote-

ker og museer. Enkelte er endda gået så vidt som til at forsvare ødelæggelse af statuer og historiske 

mindesmærker, når de krænker etniske ellers kønsmæssige minoriteter. 
 

I praksis helt i pagt med den bølge af offensiv identitetspolitik, politisk korrekthed og krænkelseskultur, 

der som en svøbe allerede i dag og med tiltagende styrke hærger både amerikanske og vesteuropæiske 

universitets- og forskningsmiljøer, kulturliv og medier.  
 

Derfor stillede præsten og debattøren Kathrine Lilleør i et længere indlæg i Berlingske søndag den 21. 

juni da også et indlysende relevant spørgsmål: »Hvorfor mødes identitetspolitikken ikke af et utvetydigt bor-

gerligt modsvar? «  
 

Svaret er formentlig ret enkelt - fordi ikke alle i den borgerlige lejr har gjort sig klart, at identitetspolitik 

og politisk korrekthed i praksis er udtryk for en bevidst og målrettet venstreorienteret kulturkamp. Men 

heldigvis har en række nuværende og tidligere konservative politikere i al fald fattet, hvad der er gang i.  
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Vor egen formand Søren Pape har således bl.a. klart meldt ud i  ’Black Lives Matter’-diskussionen. Men 

allerede inden da havde den tidligere konservative kulturminister Brian Mikkelsen faktisk foregrebet 

diskussionen, da han i et interview ved årsskiftet gav udtryk for ærgrelse over, at når danskerne taler 

om kultur, er det som regel krænkelseskulturen, de diskuterer, og »…når nogle af krænkelsesdiskussio-

nerne ender med at blive komplet absurde, er det fordi, vi ikke er stærke nok i vores egen kultur«.  
 

Det Konservative Folkepartis nuværende kulturpolitiske ordfører Birgitte Bergmann, MF har givet udtryk 

for en lignende frustration: »Da jeg kom i Folketinget ved seneste valg, blev jeg virkelig overrasket over, hvor 

lidt kulturpolitikken fylder i forhold til, hvor meget den kan rykke ude i Danmark,« og hun ser derfor i bred 

forstand »…et stort behov for at redefinere, hvad dansk kultur er.«    
 

Helt håbløst ser det altså ikke ud. Men skal et borgerligt modsvar til venstrefløjens identitetspolitik og 

politisk korrekt ensretning virkelig have effekt, er det ikke nok med traditionelle kulturpolitiske festtaler 

og enkeltstående politiske forslag. Der skal således mere og andet til:  

En værdi- og kulturpolitisk satsning på en fælles samlende borgerlig fortælling om, hvad der i borgerligt 

perspektiv bør være grundlæggende værdier i det at være dansker - både som enkeltindivid, borger og 

nation. Og hvordan vi på den baggrund ser et fremtidens borgerligt Danmark midt i en hastig foranderlig 

verden! 
 

- Dét burde da lige være til højrebenet for Det Konservative Folkeparti at tage initiativ til, ikke sandt? 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

National Erhvervsklynge i Innovest 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 
 

27. maj var der ansøgningsfrist for placeringen af 12 nye nationale Erhvervsklynger. Da det viste sig, at 

langt størstedelen af klyngerne ville placere deres hovedsæde i hovedstadsområdet, er der nu udtrykt 

ønske om en bedre fordeling mellem øst og vest Danmark. 
 

Her ville det være oplagt, om vi bød ind med Innovest som muligt hovedsæde for en national erhvervs-

klynge. 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Det kunne eksempelvis være på styrkepositionerne Miljøteknologi, Energiteknologi, Fødevarer og bio-

ressourcer eller Avanceret produktion. Dette er alle områder, vores lokale virksomheder allerede har 

stort kendskab til, og som i øvrigt også matcher kommunens udvalgte styrkepositioner. 
 

 
                                                                                                                                                   Innovest, foto RSK 

 

Dette ville også tiltrække eksterne investeringer til Innovest, og dermed gøre afhængigheden af fremtidig 

lokal kommunal medfinansiering mindre. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kommende arrangementer ! 
 

Sæt X i kalenderen! 

 
Storkreds- og opstillingsgeneralforsamling  

i Vestjyllands Storkreds 
Den i foråret udsatte Storkreds- og generalforsamling 

i Vestjyllands Storkreds er nu fastsat til at finde sted 

mandag den 24. august i Aulum 
Der vil blive mulighed for deltagelse i fælles spisning. 

 Indkaldelse, dagsorden og nærmere oplysning om tidspunkt, sted og tilmelding vil fremkomme senere 
 

 

 

 

Sæt X i kalenderen! 

 
Konservativt Landsråd 2020 

26. – 27. september i Herning 
Nærmere oplysninger fremkommer senere 
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En aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 21. juni 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

 
 

                                                                                      Kilde: Berlingske https://www.berlingske.dk/barometeret 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle vore medlemmer og 

     læsere en rigtig god sommerferie med masser af godt vejr,  

     rare hyggestunder, afslapning og spændende nye oplevelser! 

      Nyhedsbrevets næste nummer udkommer den 24. august – 

                                                        På gensyn! 

 Med venlig hilsen 

Henning Klausen                 Ulrik Linvald 

             Fmd.                         Næstfmd./red. 
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Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern 
 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

                      Ansvarshavende:                                                            Redaktør:    

               Formand Henning Klausen                       Næstformand Ulrik Linvald               

                          Tlf.  29 62 42 34                                                                               Tlf. 23 41 14 18                        
              henning.klausen@hotmail.com                                                                  ulrik@linvald.dk 
  
Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. 

 

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 oplyse 

dette ved mail til henning.klausen@hotmail.com 

 

Næste nummer udkommer den 24. august  2020. Deadline for indsendelse af læserbreve og øvrige 

indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er den 12. august 2020. 

 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

      Hjemmeside: https://ringkobing-skjern.konservative.dk/ 

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
 

 
 

mailto:henning.klausen@hotmail.com
mailto:ulrik@linvald.dk
mailto:henning.klausen@hotmail.com
https://ringkobing-skjern.konservative.dk/

