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Formanden har ordet! 

Glædelig jul! 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 

2020 har været et forunderligt år. Sundhedsmæssigt, erhvervsmæssigt, socialt og politisk. I pe-

rioder virker det som en drøm. Uvirkeligt. Men virkeligheden er, at livsbetingelserne for os alle 

har været anderledes i år. På godt og ondt.  

I vælgerforeningen har det desværre kun været muligt at afholde eller deltage i få arrangemen-

ter fysisk. Det betyder bl.a., at der er mange af vores nye medlemmer, som jeg ikke har mødt 

endnu. Jeg havde f.eks. set frem til julefrokosten i vælgerforeningen, hvor vi prøver at kombi-

nere god julemad med politiske emner - og hyggeligt samvær. Folketingsmedlem Mona Juul er 

en af dem, vi gerne ville møde, og hun har sagt ja til at komme. Det må blive i 2021. Hun har 

erhvervserfaring, som hun så rigeligt har behov for i forhandlingerne om bl.a. hjælpepakkerne 

til erhvervslivet.  

I efteråret 2020 har jeg mødt Hans Jakob Appel, som er 17 år og fra Strandelhjørn, som er en 

landsby i Sønderjylland. Han går på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, og er nu formand for 

Konservativ Ungdom i Ringkøbing-Skjern. Dejligt.  
 

 
Hans Jakob Appel og Henning Klausen 

 

Det er efterhånden ved at være længe siden, at Konservativ Ungdom har været aktiv i Ringkø-

bing-Skjern Kommune. Hans Jakob deltager nu på vores bestyrelsesmøder på Zoom. Godt med 

noget ungdommeligt indspark. 
 

I begyndelsen af 2016 holdt vi i vælgerforeningen et godt kaffemøde med Søren Pape i Skjern. 

Da han skulle afsted, gik jeg lige udenfor for at tage et billede af ham – og sige farvel.  

Søren sagde: ”Denne proces kræver tålmodighed Henning, men det vil stille og roligt gå fremad 

for vores parti”.  
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Søren Pape på besøg i Skjern 

 

Det har han så sandelig fået ret i! I Gallupmålingen i december får Det Konservative Folkeparti 

11,7 %. En god julegave.  
 

I januar 2021 skal vi normalt holde den årlige generalforsamling. Den bliver udskudt, da det bør 

være et fysisk møde, hvis vi på nogen måder kan. Der er kommet dispensation fra partiet, så nu 

skal den ” blot” være afholdt inden den 1. maj. Det må lykkes. Jeg håber også, at det lykkes at 

finde flere kandidater til kommunalvalget 2021. De første har meldt sig, men vi vil gerne have 

endnu flere, så kom nu frit frem.  

Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul.  Vi ses i 2021!  

 

 

Dét ingen tør tale om… 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

20% af alle unge har det rigtig svært. Det er unge med diagnoser, angst, depressioner og mis-

trivsel. Det er en kæmpe udfordring. Ikke kun i vores kommunen, men i hele Danmark. For tallet 

i vores kommune er ikke anderledes end i resten af landet. Disse sårbare unge skal vi selvfølge-

lig hjælpe alt det, vi kan. Også når de bliver voksne og fortsat bliver boende i vores kommune. 

Men i vores område er det ikke den største udfordring, vi har.   

Vores største udfordring er, at ud af de resterende 80% unge, der forlader halvdelen vores om-

råde for at læse videre, vender kun en mindre del af dem hjem igen.   

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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Dette har været det samme billede i mange år. Og gennem årtier er vores område således ble-

vet drænet for vores allervigtigste ressource – nemlig dygtige unge mennesker der skal være 

med til at skabe vækst og udvikling. Og som selvfølgelig også skal være med til at betale skat, så 

vi kan finansiere børnehaver, skoler, ældrepleje og omsorg for de mest udsatte og sårbare bor-

gere.  Dette faktum burde have langt større fokus politisk og burde tillægges langt højere vægt, 

når der foretages udligning fra kommunerne i øst til kommunerne i vest. For det er jo netop 

”eksporten” af vores mange unge, der skaber vækst og udvikling i Østdanmark.   
 

Men i stedet for at Østdanmark sender flere penge, så ville det være bedre at bygge en motor-

vej. Det kan godt være, den koster mere, men på den lange bane vil det tjene sig hjem mange 

gange. For det vil give en langt højere mobilitet. Det ville være langt lettere at bosætte sig i vest 

og arbejde i øst, og det vil blive langt lettere for virksomheder i vest at tiltrække højt kvalificeret 

arbejdskraft. Det ville også reducere stigningerne i boligpriserne i øst, hvilket jo skaber et lø-

bende pres for at hæve lønningerne og dermed også presser virksomhedernes udgifter.   

 
                                                                                                                                                                                                                  Foto Vejdirektoratet 

 

Om procenttallene (20/40/40) er helt præcise er ikke vigtigt. Det er mere princippet om, at vi 

gennem årtier har sendt mange dygtige unge mod øst, og derfor har behov for en motorvej for 

fortsat at kunne skabe vækst og udvikling. Det er ikke kun i vores, men i hele Danmarks inte-

resse. Alternativet er, at checken fra øst til vest blot blive større år for år.  

Fakta om befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune: 
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Kilde: ’Naturens rige – befolkningsudvikling og prognose’ – se i øvrigt:  https://www.rksk.dk/Files/Fi-
les/Om%20Kommunen/Fakta-om-kommunen/Befolkningsudvikling_og_befolkningsprognose_webtilgaen-
gelig.pdf 

 

Solcelleanlæg…  
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Vi skal have placeret 1000 ha solcelleanlæg i vores kommune. Med en fornuftig planlægning er 

det muligt at få placeret disse, så de er mindst synlige for både beboere og trafikanter, samtidig 

med, at vi får udtaget den dårligste landbrugsjord.  

Men det kræver en samlet plan, hvor vi også justerer på de vedtagne kriterier for opstilling af 

solcelleanlæg.   

En samlet plan betyder også, at vi bør godkende projekterne der samlet giver 1000 ha på én 

gang, fremfor at vedtage projekterne løbende. Ellers bliver det for tilfældigt og først til mølle.  

Vi skal afsætte tid nok så lodsejerne også får mulighed for at lave aftaler om jordbytte.  

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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Solcelleprojekt ved Videbæk, foto Herning Folkeblad.dk 

I bund og grund så haster det ikke mere, end det jager. Solcelleanlæggene skal stå der mange 

år, så lad os få lavet en grundig og optimal samlet plan fremfor en drypvis godkendelse af de 

enkelte projekter.  

Ved at stille endnu større afstandskriterier til byer og veje kan vi også undgå en for massiv for-

tætning. Og i området ved Dejbjerg-Stauning-Velling kunne vi med fordel godkende tre mindre 

anlæg fremfor et stort samlet anlæg.  

 

 

Aktuelle nyhedsklip fra Region Midtjylland: 
 

 

Regionens læger har plads til flere patienter 

15.12.2020 

Borgerne i Region Midtjylland kan stadig vælge en lokal praktiserende læge. Det viser en 

ny undersøgelse 

Praktiserende læger i Region Midtjylland har samlet set plads til flere patienter. I den årlige Læ-

gedækningshøring, som regionen har lavet siden 2013, svarer lægerne, at de samlet set har 

plads til 77.803 flere patienter. 
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- Det er en god nyhed for borgerne, at flere læger er klar til at tage sig af endnu flere patienter. 

Flere læger svarer, at de har planer om at lægge deres klinik sammen med en anden. De skal 

have ros for at gøre deres klinikker attraktive for fremtidens læger. Flere undersøgelser viser, 

at kommende læger ønsker kolleger, siger Annette Roed, formand for udvalget for Nære Sund-

hedstilbud. Stod det til lægerne selv, ville de foretrække færre patienter end de 77.803. 

Målet er en læge tæt på dig 

Der er stor regional forskel på, hvor lægerne har plads til flere patienter. I kommunerne Lemvig, 

Struer og Norddjurs har lægerne samlet set plads til flest nye patienter, mens læger i kommu-

nerne Samsø, Odder og Skive samlet har plads til færrest ekstra patienter. 

Praktiserende Lægers Organisation, PLO Midtjylland, arbejder tæt sammen med Region Midtjyl-

land om at sikre, at alle borgere kan vælge en lokal praktiserende læge. 

- Kan vi i fællesskab arbejde for, at de praktiserende læger i sidste del af deres arbejdskarriere 

bliver nogle få år længere i almen praksis, og samtidig skaber de bedste betingelser for at de 

ekstra yngre læger, der er ved at uddanne sig til speciallæger i almen medicin, hurtigt vil ned-

sætte sig med egen praksis i Region Midt, er udsigterne for fremtidens lægedækning i vores 

region gode, siger Henrik Idriss Kise, formand for PLO Midtjylland. 

 

Sundhedsministeriet har oprettet flere uddannelsespladser til bl.a. praktiserende læger, derfor 

ventes der at være flere læger i fremtiden. 

Lægerne ønsker selv at have 39.691 flere patienter. Det er 3,0 % flere end de har nu. Lægerne 

har i deres overenskomst med Danske Regioner fastsat grænser for, hvornår en lægeklinik må 

lukke for nye patienter (lukke for tilgang, ). Ifølge overenskomsten har egnens praktiserende 

læger plads til 77.803 flere patienter. Det er 5,9 % flere end de har nu. 

__________________________________ 

Hospitaler udsætter behandlinger for at skabe 

plads til indlagte med COVID-19 

 
15.12.2020 

Flere bliver indlagt med COVID-19. Derfor begynder alle hospitaler i Region Midtjylland 

nu systematisk at udsætte behandlinger og operationer. 

Har du en aftale på et hospital i Region Midtjylland de kommende uger, er det ekstra vigtigt at 

tjekke din post eller tage telefonen. Alle hospitaler ser sig nemlig nu nødsaget til at udsætte en 

række planlagte behandlinger og operationer. Også ambulante besøg kan blive udsat. 
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Det er ikke nødvendigt at kontakte hospitalet. Hvis man får udsat sin behandling, får man be-

sked, enten pr. telefon eller via e-boks. Så hører man ikke fra hospitalet, gennemføres be-

handlingen. 
 

- Det er altid med tungt hjerte, at vi udsætter planlagte behandlinger. Vi ved, at man som bor-

ger ser frem til at få fx et knæ ordnet og sin normale hverdag tilbage. Men det er nødvendigt 

for at kunne løfte opgaven med COVID-19 og samtidig forsøge i videst muligt omfang at tage 

hensyn til de ansatte på hospitalerne, som er meget pressede, siger regionsrådsformand An-

ders Kühnau.  
 

Han understreger, at alle akutte behandlinger, herunder kræftbehandling og fødsler, fortsat 

gennemføres. 

- Vi står i en ny bølge. Vi ved ikke, hvor længe den varer, men vi udsætter naturligvis kun de 

behandlinger, som er nødvendige for at få taget hånd om patienter med COVID-19, siger An-

ders Kühnau. 
 

Den 14. december var 83 patienter indlagt med COVID-19 på hospitalerne i Region Midtjylland. 

Heraf 12 patienter på intensivafdelinger. 

 
Kilde: Region Midtjylland – se i øvrigt: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/ 

 

 

 

 

En aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 12. december 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

 
                                                                       Kilde: Berlingske -se ivrigt: https://www.berlingske.dk/barometeret 

 

 

 
 

https://www.berlingske.dk/barometeret
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Julehilsen fra bestyrelse og redaktion 
 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle vores medlemmer og øvrige læsere af Ny-

hedsbrevet en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! 
 

Forhåbentlig vil det kommende år fortsat bringe fremgang for Det Konservative 

Folkeparti både på landsbasis og lokalt. 
 

Vi håber derfor også, at alle vil bakke op om at sikre Konservative i Ringkøbing-

Skjern Kommune et godt kommunalvalg den 16. november, der udover vores spids-

kandidat Lennart Qvist jo gerne skal bringe flest mulige af de øvrige konservative 

kandidater ind i det kommende byråd. 
 

- Ingen kan ganske vist på nuværende tidspunkt med sikkerhed spå om, hvornår vi 

vil kunne forvente at Covid-19’s hærgen og myndighedernes restriktioner vil lettes.  

Men Vælgerforeningens bestyrelse arbejder i alle tilfælde og uanset Covid-19 ikke 

blot med planlægningen af den kommende valgkamp.  

Vi sørger samtidig også for at være forberedte til, at alle med engagement og 

interesse i den konservative sag atter skal kunne samles i regi af Vælgerforeningen 

til fælles hyggelige medlemsaktiviteter såvel som til debatskabende politiske arran-

gementer, lige så snart myndighederne igen åbner mulighed herfor.  

Så med andre ord - på gensyn i 2021! 
 

På bestyrelsens og redaktionens vegne 

Henning Klausen og Ulrik Linvald 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM74zerIfYAhWKDpoKHR_hCzIQjRwIBw&url=https://www.parnas.dk/2016/12/&psig=AOvVaw1_rSXcs4W3t67n6w2Irptl&ust=1513266786479163
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidpfuDo4fYAhUkOpoKHRuTC0oQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/transparent-christmas-cliparts.html&psig=AOvVaw20szsQ_5Yx07V3ejVZqTvE&ust=1513264308136745
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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. februar 2021. Deadline for indsendelse af læserbreve og øvrige indlæg til det pågæl-

dende nummer af Nyhedsbrevet er den 15. februar 2021. 

 
 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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