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Formanden har ordet! 

C – et stærkt hold! 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  

 

I bestyrelsen havde vi en målsætning om, at vi som minimum skulle finde 10 kandidater til kommunal-

valget 2021 – fra alle dele af kommunen. 

Vi har 11 kandidater opstillet, og da Susanne Høj (Hvide Sande) og Lars Elkjær Nielsen (Tarm) kom fly-

vende ind på listen til sidst, synes jeg, vi har opfyldt målsætningen. 

Vi havde 4 kandidater ved seneste valg! 
 

Der var samtidig et stort ønske på generalforsamlingen om, at der skulle flere kvinder på listen, hvor 

Esther Haubjerg Jørgensen på dette tidspunkt var den eneste. Efterfølgende er Helene Højmark og Su-

sanne Høj så kommet på listen. Det er jeg glad ved, og jeg oplever et meget stort engagement fra alle 3. 
 

Der er god stemning på kandidatholdet, når vi mødes til lange møder. Vi har også en Messenger-gruppe, 

hvor der hurtigt kan deles beskeder – ud over de mange mails, som modtages og sendes mellem alle 

involverede.  

Der kommer f.eks. løbende invitationer til vælgermøder, hvor vi skal deltage på alle – med den kandidat, 

som bedst matcher emne og område. F.eks. afholder Dagbladet et vælgermøde sammen med vælger-

foreningerne den 10. november, som forventes at blive afholdt hos Generator i Ringkøbing. Det bliver 

Lennart Qvist som spidskandidat, der deltager - og 4. november er det så Bjarne Højlund fra Rimmerhus, 

der deltager i et vælgermøde i Vorgod. 
 

Kommer vi ind i byrådet? Det spørgsmål har vi ikke kunnet svare klart på ved de seneste valg.  Men det 

kan vi nu – dét gør vi i 2022! 
 

Spørgsmålet er så med hvor mange medlemmer? Det afhænger af mange ting, bl.a. valgforbund. Vi er 

denne gang gået i teknisk valgforbund med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er til gengæld ikke 

lykkes Kristendemokraterne at indgå valgforbund med andre partier. De fik ved det seneste valg stem-

mer til ca. 1,5 medlemmer fra valgforbundet, som bl.a. vi var med i. 

Så jeg tror på, at Det Konservative Folkeparti har minimum 3 medlemmer, når det nye byråd samles i 

2022! 
 

Rigtig god valgkamp! 
 

 
_____________________ 
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Mange opgaver for dem, som bliver valgt  
 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti Ringkøbing-Skjern og spidskandidat til KV21 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Når disse linjer læses, er der under en måned til kommunalvalget. De første valgkampagner er allerede 

startet op, og man kan også mærke på mange af de borgere, man møder, at de er fuldt ud klar over, at 

der snart skal være valg. Blandt vores 11 Konservative byrådskandidater er vi også klar. Stemningen er 

vældig god, og vi har forhåbninger om, at vi kan få et rigtig godt valg. Der bliver taget virkelig godt imod 

os, og vi møder kun positive tilbagemeldinger – både på det hold vi har fået samlet sammen, og på de 

mærkesager som vi går til valg på. Det bliver spændende at se hvad resultatet ender med 16. november 

2021. Efterfølgende bliver der mange opgaver at tage fat på for dem, som måtte blive valgt, for vi skal 

bl.a. arbejde for flg.:  

• Vi skal skabe økonomisk balance fra 2023 og frem  

• Vi skal prioritere kernevelfærd endnu højere  

• Vi skal have vendt nedgangen i befolkningstallet 

• Vi skal fremrykke etableringen af et Akut- og Aflastningscenter  

• Vi skal etablere flere plejeboliger (også med skærmede pladser til demente)  

• Vi skal have mere tid til borgerne i ældreplejen  

• Vi skal finde en fornuftig løsning for skolerne i Skjern  

• Vi skal have mere plads på Skjernåskolen  

• Vi skal have endnu højere trivsel på alle vores folkeskoler  

• Vi skal genstarte arbejdet med ”Nye veje på det specialiserede område” med større inddragelse 

af medarbejderne   

• Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe sårbare og udsatte unge ind på arbejdsmarkedet  

• Vi skal forbedre planlægningen af solcelleanlæg, vindmøller og andre industri- og vejanlæg  

• Vi skal blive endnu bedre til at aktivere vores Udviklingsfora i alle centerbyer og landsbyer, og vi 

skal skabe endnu bedre dialog med borgerne   

• Vi skal sikre, at vores virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for 

• Vi skal sikre endnu bedre vilkår for vores Erhvervsvirksomheder – også for de helt små og mel-

lemstore  

• Vi skal sikre en fornuftig balance mellem udvikling af turisme uden at gå på kompromis med 

vores stedbundne by-, kyst- og fjordmiljøer  

• Vi skal løse udfordringerne med mangel på personale inden for flere omsorgsområder (ældre-

omsorg, børnepasning osv.)  

• Vi skal være på forkant med klimaudfordringerne, herunder også samarbejde med landbruget i 

forhold til den grønne omstilling  

• Vi skal udvikle og forbedre både den politiske og den kommunale organisationsstruktur, herun-

der sammensætningen af fagudvalg og fag- og stabsfunktioner  

____________________ 

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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Mit Landsråd 2021 

                                                                                   
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  

 

Jeg stod tidligt op lørdag den 18. september for at køre bilen til Fredericia, hvor jeg parkerede bilen ved 

banegården – for derefter at tage toget til København. Turen med tog fra Ringkøbing harmonerede ikke 

med mine tidsplaner! 
 

Jeg var desværre den eneste repræsentant fra vores vælgerforening, da Landsrådet startede kl. 10.00. 

Men ingen skal have ondt af mig. Jeg havde en fantastisk weekend. Gode oplevelser – og flere tusinde 

kroner fattigere. Helt billigt var det jo ikke at deltage i Landsrådet!   
 

Talen fra Søren Pape kom lidt senere på dagsordenen, end den plejer, da der var hele 4 landsmøder hos 

de politiske partier i denne weekend, som skulle passes ind i programmet hos TV2 NEWS. Der var også 

mere dramatik på nogle landsmøder end andre.  
 

I Tivoli Hotel & Congress Center i København var der ingen dramatik. 
 

I sin tale til Landsrådet gav Søren Pape bl.a. et velfærdsløfte om ordentlighed, værdighed og omsorg for 

vore ældre, kom desuden ind på minksagen, som han kaldte en ”kæmpeskandale”, ligesom han karak-

teriserede øremærket barsel som ”et vanvittigt overgreb” ! 

Der klappes altid meget efter talerne fra Søren Pape, men i år var begejstringen ekstra stor, da han 

sluttede af med at gengive et udsagn fra tidligere statsminister Poul Schlütter: ”Der kommer en konservativ 

statsminister igen”. 
 

 
 

Fortsættes næste side… 
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Den gode stemning fortsatte hele weekenden, hvor der var masser af politiske indlæg og diskussioner – 

specielt relateret til kommunalvalget. 

Der var også afstemninger om forskellige indstillinger - se linket:  https://lr.konservative.dk/forslag/indstil-

linger/   De fleste indstillinger blev vedtaget, dog bl.a. ikke Konservativ Ungdoms forslag om at lukke 

Roskilde Universitetscenter. 
 

Plads til fest og underholdning blev der lørdag aften, Jeg sad ved et bord sammen med vælgerforeningen 

fra Ikast-Brande. Hyggeligt. Og bl.a. Sanne Salomonsen spillede. Festligt. 
 

 
 

Jeg var træt, da jeg kom hjem til Ringkøbing søndag aften. Men fyldt med gode oplevelser fra Landsrå-

det og undervejs i bilen kunne jeg høre, at FCM vandt 1-0 over FCK.  Så det var en rigtig god weekend! 
 

  

Debat – du har ordet! 
Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev 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 1/2 - 3/4 maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes 

pr. mail til ulrik@linvald.dk - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke.  
 

  

 

Der er rigtigt meget at tage fat i  

her i Ringkøbing-Skjern Kommune! 
 

 
Af byrådskandidat (C) Susanne Høj, Apollovej 94, 6960 Hvide Sande, mailadresse: suset153@gmail.com 
 

Jeg har valgt at opstille som kandidat til Byrådet for Det Konservative Folkeparti. 

Selv om det er sket på opfordring, er det bestemt noget jeg brænder for. Politik og samfundsforhold har 

altid interesseret mig, og de værdier Det Konservative Folkeparti står for, kan jeg fuldt ud tilskrive mig.  

Jeg er født i Nymindegab - i en fiskerfamilie, og har ikke blåt blod i årerne, men har vel nærmere det, der 

kaldes ”Grønt blod” i årerne.  

 Fortsættes næste side… 

https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/
https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/
mailto:ulrik@linvald.dk
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Der er rigtigt meget at tage fat i her i Ringkøbing - Skjern Kommune. Især ældrepolitikken ligger mig på 

sinde.  
 

Som medlem af kommunens Ældreråd igennem 4 år - heraf det sidste år som formand - har jeg kunnet 

sætte mig grundigt ind i hvilke ting, der fungerer godt, men også mindre godt.  I Ældrerådet har jeg sam-

men med resten af gruppen deltaget i mange møder - også med politikere og derigennem ”fået smag 

for ", at kunne være med ved beslutningsbordet.  Der er brug for politikere, der tør tage fat i debatten 

og dermed beslutningen om, hvordan pengene skal fordeles.  

Skal pengene bruges på kernevelfærd og omsorg, eller skal de bruges til veje, kultur osv.?  
 

Ingen er vel i tvivl om, at antallet af ældre er stigende med deraf følgende større omkostninger til pleje 

og behandling.  

Skal denne omsorg ske med værdighed, grundighed og kompetent personale, skal der tilføres flere 

penge til området. Især mangler der penge til bygning af det nye Akutaflastningscenter, som skal vare-

tage aflastning, genoptræning og rehabilitering.  

Kommunens netop overståede boliganalyse viser desuden, at der kommer til at mangle yderligere 20-

25 plejeboliger frem mod 2024. En forsigtig prognose frem til 2029 viser, at der er behov for yderligere 

35-40 pladser - altså i alt ca. 65 flere plejeboliger.  
 

Dernæst er der behov for mere personale, der både kan og vil pleje vores ældre borgere. Vi skal være 

bedre til at uddanne - fastholde, men vigtigst af alt: at få flere unge ind i faget. Fortælle dem de gode 

historier - gøre dem til gode ambassadører for faget. Der skal fokuseres på efteruddannelse, især inden-

for demensområdet.  Demens er jo efterhånden en folkesygdom, og vi skal være gode til at lytte, især til 

de pårørende.  
 

Alle områder af Sundhed og Omsorg har brug for økonomiske midler, men der er jo altid en prioritering 

at tage hensyn til i forhold til resten af kommunens kerneområder.  

Spørgsmålet er derfor, hvordan vi på bedst mulig måde får fordelt midlerne til gavn for unge, såvel som 

for ældre?  

____________________ 
 

 

Er nedklassificering af offentlige veje 

overhovedet borgerlig politik? 

 
Af byrådskandidat (C) Niels Peter Jensen, Grønningen 18, 6900 Skjern. Mailadresse: npj@straahede.dk 

 

Teknik- og Miljøudvalget har i sit møde den 19. juni 2018 besluttet at igangsætte harmonisering af de 

offentlige veje. Der er angiveligt ikke tale om en spareøvelse ifølge kommunens hjemmeside. 

Men såfremt forslaget gennemføres vil hundredvis af offentlige veje i Ringkøbing-Skjern Kommune blive 

omdannet til private fællesveje. Alene i Skjern by omfatter forslaget 70 forskellige vejstrækninger, som 

jeg har oplistet i alfabetisk rækkefølge. [Skriv gerne til mig, hvis du vil se listen.] 

Fortsættes næste side… 



 

7 

 

På private fællesveje er det ejeren af de tilstødende grunde, der har ansvaret for, at vejene holdes i en 

god og forsvarlig stand i forhold til trafikken på vejen. Hver enkelt grundejer skal sørge for at vedlige-

holde vejen til vejmidte ud for egen matrikel. Hertil kommer vinterforanstaltninger på denne del af kø-

rebanen. Og ikke nok med det. Grundejeren skal også bekoste vejbelysning og foretage oprensning af 

rendestensbrønde. 
 

Grundejerne er erstatningsansvarlige, hvis der sker uheld på vejen, som medfører tab eller erstatnings-

pligt, og som skyldes vejens manglende vedligeholdelse eller f.eks. manglende glatførebekæmpelse. 
 

I nyere udstykninger varetages de nævnte opgaver på de private fællesveje typisk gennem grundejerfor-

eningen eller vejlavet og det kan fungere udmærket, når der er tinglyst pligt til medlemskab på de tilstø-

dende grunde.  
 

I ældre udstykninger derimod, hvor der normalt ikke er tinglyst en sådan medlemspligt, forholder det 

sig modsat. Her har den enkelte grundejer ofte betalt en lidt højere købesum for ejendommen i forvent-

ning om, at vejmyndigheden varetager de nævnte vejopgaver. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at 

opnå enighed om at oprette et fælles vejlav med medlemspligt i sådanne ældre udstykninger. Der er 

næsten altid én eller flere grundejere, som foretrækker selv at rydde sne mv. og hvad skal den fælles 

fejemaskine så gøre ud for disse ejendomme? Det fører let til splid og ballade.  
 

Fra min side skal der lyde en klar opfordring til, at det nye byråd med et forventeligt solidt borgerligt 

flertal i 2022 træffer beslutning om at undlade at gennemføre nedklassificering af de mange offentlige 

veje i Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg er opstillet til kommunevalget 16. november for Det Konservative 

Folkeparti. Såfremt jeg bliver valgt, vil jeg gøre mit til at sikre, at projektet bliver lukket ned. 

_____________________ 

Beskæftigelse i områder med mange arbejdsløse  

og jobsøgende 
 

Af Edith Nielsen, Jernaldervej 18, 6950 Ringkøbing 

 

Det er en kendsgerning, at der er stor mangel på arbejdskraft – tillige med, at der i visse områder, især i 

og omkring de større byer, er mange på bistandshjælp, som er svære at få i arbejde. 

Især ikke-etnisk danske kvinder har ikke været vant til udearbejde der, hvor de kommer fra. Det er ikke 

deres kultur, og de viger måske tilbage for det ukendte, som ligger i at skulle tage et arbejde, og - måske 

godt hjulpet af deres mænd – benytter mange af dem forskellige (bort)forklaringer for at slippe. 

Men det er dansk kultur at arbejde og bidrage til fællesskabet.  

Samtidig er virksomhederne bevidste om, at de – naturligvis – skal betale en overenskomstmæssig løn, 

og lige så naturligt vil de gerne have noget for pengene. Derfor er de måske tilbageholdende med at 

ansætte disse kvinder, som slet ikke er kendt med udearbejde. 
 

Jeg foreslår derfor, at der oprettes produktionsskoler nær de relevante storbyer. 

I 15 år, fra der i 1990 blev oprettet produktionsskole i Ringkøbing og til min mand gik på efterløn i 2005, 

var han afdelingsleder der. Og der havde man stor succes med at få folk i arbejde. 

”Eleverne”, unge såvel som ældre, fik ”lært” at gå på arbejde, de fik kendskab til forskellige håndværk, fik 

sprogundervisning (især bosniere) – og på skolen oplevede man, at byens virksomheder havde stor tillid 

til produktionsskolen og næsten konsekvent henvendte sig der i stedet for på arbejdsformidlingen, når 

de manglede arbejdskraft. 

Fortsættes næste side… 
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 ” De vidste nemlig, at når afdelingslederne sagde god for en medarbejder, så kunne de stole på det. For 

disse mennesker var først og fremmest kommet ind i en god rutine med at komme op om morgenen og 

komme på arbejde, de havde fået øget selvtillid, og tilmed havde de tilegnet sig en hel del færdigheder 

under forløbet. 
 

Jeg er overbevist om, at efter et forløb på en produktionsskole vil rigtig mange af de nævnte kvinder have 

overvundet deres tilbageholdenhed mht. udearbejde, og måske kan de endda ligefrem glæde sig til at 

komme i arbejde. De vil indse, at der findes en verden udenfor hjemmets fire vægge. De vil møde andre 

mennesker, deres horisont vil blive udvidet, det vil øge deres selvværd, og de vil kunne føle sig som en 

del af det danske samfund, som de vil kunne møde og måske opfatte på helt ny måde. 
 

Men det gælder ikke kun kvinderne. Også blandt ikke etnisk danske mænd er der større arbejdsløshed 

end i samfundet som sådant. Og sidst, men ikke mindst, er der også etnisk danske både mænd og kvin-

der, der ”kører udenom”. 
 

For mig vil der herefter være følgende muligheder for folk, som ikke er i arbejde: 

De er syge eller har andre anerkendte årsager til, at de ikke er i arbejde. Og derfor skal de ikke tælle med 

i ledighedstallet. 

De er i arbejdsprøvning - som skal være reel og ikke trækkes i det uendelige, fx pga. kassetænkning. 

De går i produktionsskole med henblik på at komme i arbejde. 

De er arbejdsledige, fordi de har valgt udearbejde fra - og kan derfor ikke modtage nogen form for un-

derstøttelse. 

(Tør ikke udelukke andre relevante muligheder!) 
  

Nyt fra Region Midtjylland 
 

 

Mindre vaccinesteder lukker for drop-in 

Skal du vaccineres mod covid-19, anbefaler vi, at du booker en tid på forhånd. Og at du tjekker 

adresse, åbningstid og drop-in-mulighed på det nationale danmarkskort. 

Da ekstra mange borgere netop nu inviteres til re-vaccination mod covid-19 (3. vaccinestik), anbefaler vi, 

at du booker tid til din vaccination på vacciner.dk. Du kan booke tid til vaccination, så snart du har mod-

taget en invitation til vaccination i din e-boks (eller per brev, hvis du er fritaget for digital post). 
 

Undgå kø, book tid 
Flere mindre vaccinesteder lukker for vaccination uden tidsbestilling, såkaldt drop-in, for at sikre flere 

vaccinetider til borgere, der vil booke tid på forhånd. Vaccination uden tidsbestilling, såkaldt drop-in, 

tilbydes dog fortsat i dele af åbningstiden på store vaccinecentre i fx Aarhus, Herning, Viborg og Randers. 

Se hvor du kan blive vaccineret med og uden tidsbestilling på danmarkskortet. 

Få svar på spørgsmål om vaccination og test på corona.rm.dk 

_____________________ 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nu-gaar-vi-i-gang-med-anden-fase-af-revaccinationen
http://vacciner.dk/
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre/indsamling-af-data-om-testcentre-
http://www.corona.rm.dk/
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Skandinavien skal foran på kobling  
af kultur og sundhed 

Region Midtjylland står i spidsen for et nyt ambitiøst samarbejde, der skal bringe kultur og kunst 

ind i plejesektor og på hospitaler i Danmark, Norge og Sverige. Projektet er støttet af EU's regio-

nalfondsmidler og har i første omgang et budget på i alt 1,7 mio. kroner.  

Sang, dans, litteratur og kunst kan have stor positiv indflydelse på menneskers sundhed. Det viser en 

række erfaringer og data fra hele verden. Bl.a. samlet af WHO, der i 2019 udgav en global rapport om 

emnet. Nu baner Region Midtjylland sammen med to nordiske partnere vejen for at indfri potentialet 

for "kultur og sundhed" i det skandinaviske sundhedsvæsen. 
 

 
 

Region Midtjylland har flere forsøg med kultur på hospitalerne. Fx musik på intensivafdelingen på AUH. 

Her ses fra venstre konservatoriemusikeren Ninna Morsing, afdelingssygeplejerske Linette Thorn, tidli-

gere patient Birgitte Bredsdorff og konservatoriemusiker Frederik Sandfeld. Foto. Tonny Foghmar, Re-

gion Midtjylland. 
 

Regionen har således sammen med Sarpsborg Kommune i Norge og den svenske kulturinstitution TILLT 

modtaget cirka 0,7 mio. kroner fra EU's regionalfondsmidler (Interreg) til første fase af projektet "Kulkur". 

Der er tale om et såkaldt forprojekt, hvor de tre partnere, der leverer den øvrige finansiering, har et år 

til at samle de væsentligste aktører på området og opbygge en struktur for samarbejde mellem sund-

hedsvæsen og kulturaktører. 
 

- Vi skal hele tiden udvikle vores sundhedsvæsen, og her kan koblingen af kultur og sundhed spille en 

vigtig rolle. I Region Midtjylland har vi derfor i de seneste år lavet en stor indsats for at give plads til mere 

kultur i den måde, vi håndterer sundhed på. Vi har udbredt korsang for lungesyge, læsegrupper for 

psykisk sårbare og vi har en række kulturforsøg på vores hospitaler. Det betyder, at vi har en række 

erfaringer at byde på – men det samme har vores nabolande, og derfor er internationalt samarbejde  

og erfaringsudveksling oplagt, siger formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, Jør-

gen Nørby (V). 

 

Små aktører udfordrer 
Netop videndeling er en afgørende del af Kulkur-projektets første fase. En af de store udfordringer i 

forhold til at høste fordelene ved kultur som sundhedsfremme er nemlig, at kulturlivet er præget af små 

organisationer og enkeltmandsvirksomheder. 

Fortsættes næste side… 
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- Som det er i dag, mangler vi en infrastruktur, som understøtter, at viden om, hvad der virker på kultur 

og sundhedsområdet også når frem til klinikere og plejepersonale, der kan have gavn af det i deres 

arbejde - og til de borgere, der efterspørger løsninger. Den udfordring skal projektet være med til at 

løse. Og her er det selvfølgelig naturligt at samarbejde med vores gode naboer, som vi har den skandi-

naviske velfærdsmodel til fælles med, siger næstformand i udvalget for Regional Udvikling, Flemming 

Knudsen (S). 

 

Markedsplads for kultur og sundhed 
I løbet af det første år skal Kulkur starte et netværk og en markedsplads i Skandinavien, hvor sundheds-

væsnet og plejesektoren kan møde professionelle kulturaktører og kunstnere. Målet er, udover at dele 

viden, at identificere, hvor der kan udvikles nye kulturelle løsninger til brug i sundhedsvæsnet. Det kan 

fx være på områder som kronisk sygdom, hospitalskultur, mental sundhed og aldersrelaterede lidelser. 
 

Forprojektet havde start 1. oktober 2021 og de tre partnere har så ét år til at samle de væsentligste 

aktører på feltet og sammen med dem forberede en projektudviklingsplan og en ny ansøgning til Inter-

reg om støtte til et flerårigt udviklingsprojekt på området.  

 

_____________________ 

Tæt på en million stemmesedler er i trykken                                                                                                                       

Der skal bruges én million og fire stemmesedler ved regionsvalget 16. november. Stemmesed-

lerne er denne gang fremstillet på et trykkeri i Skjern. 
 

Der skal bruges lidt over en million stemmesedler til regionsvalget 16. november, og tirsdag tog et tryk-

keri i Skjern fat på opgaven.  

Trykstarten var foreløbig kulmination på måneders forberedelse.  

 

 
                                                               Foto: Mikkel Berg Pedersen 

Klar, parat.. tryk! 
 

Da den sorte og den gule trykfarve var kørt ind, og den første stemmeseddel godkendt af regionen, gik 

maskinen i gang med at trykke stemmesedlerne med en fart af 25.000 stk. i timen. 

Inden stemmesedlerne distribueres bliver de lange ark for-bukket og optalt og afvejet i bundter af nøj-

agtig 100 styk og 200 styk. 

Stemmesedlerne måler 86 cm. i længden og vejer i alt tæt på 30 ton. 

_____________________ 
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    Valg til regionsråd Midtjylland 2021: 
 

Stem Vestjysk – og for Ringkøbing-Skjern 

Vælgerforeningens bestyrelse anbefaler at stemme  

på Ulrik til regionsvalget! 
 

                                                                                                                                                                             
  

Kommende arrangementer 

 
Valgmøder 

i Ringkøbing-Skjern Kommune! 
Af tekniske årsager er det desværre ikke muligt at bringe en oversigt over kommende valgmøder i kommunen, da 

de i mange tilfælde arrangeres med relativt kort varsel og ofte på lokalt eller foreningsmæssigt initiativ. Vi 

anbefaler derfor, at du holder dig orienteret om valgmøder, der kunne have din interesse gennem Dagbladet og 

øvrige lokalmedier samt FaceBook m.fl.  

Red. 
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Snit af aktuelle meningsmålinger 
 

Vægtet gennemsnit af nyeste meningsmålinger pr. 17. oktober 2021 sammenlignet med valget 5. juni 2019 

 

 
 

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

    

 

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. 
 

Ændret eller ny e-mail adresse og 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 
 

NB! Der udsendes et kort særnummer af Nyhedsbrevet om kommunalvalget den 28. november, 

og næste ordinære nummer af Nyhedsbrevet udsendes den 24. januar 2022. Deadline for indsen-

delse af læserbreve og øvrige indlæg til dette er fredag den 14. januar 2022. 

 
 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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