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BISMARCK
-

Søren Pape modtog Bismarck-prisen 2016 af Cordua  
og Steno for at have ”vist realpolitisk format og fået sin  

politik igennem trods svære odds”. Vielen Dank!

STADIG PÅ TO HJUL
-

Brian Mikkelsen cyklede til Marienborg, da ham og Søren Pape  
forhandlede om regeringsdannelse med Lars Løkke i november. Som 
KU landsformand i slutningen af 80'erne var han også på to hjul, da 

han, som det ses på billedet, mødtes med Poul Schlüter samme sted.

#MannequinChallenge
-

Forestil dig, at livet går helt i stå, og alt står stille  
på Christiansborg… Den konservative folketingsgruppe  

tog udfordringen op. Videoen kan du se på vores  
Youtube kanal (youtube.com/konservativedk).

600 kr
-

Så lidt betaler Bendt Bendtsen om måneden for varme, varmt vand 
og el i sit nybyggede hus på Fyn. Bendt er ekspert i energieffektivitet og 
derfor skal han nu stå i spidsen for en revision af EUs direktiv om ener-

gieffektivitet i bygninger. Følg med på fb.com/BendtBendtsen

280+
-

Siden dannelsen af den 
 borgerlige trekløverregering  

har Det Konservative Folkeparti 
fået over 280 nye medlemmer  

– og fremgangen fortsætter  
takket være aktive kandidater  

og lokalt engagement!

12,8%
-

KU gav den fuld gas  
til skolevalget 2017,  

og hele 12,8 procent af  
de unge vælgere  

(8.-10. klasse) satte  
kryds ved liste C.  

Læs mere på side 19.

OLE FOR PRESIDENT
-

I årevis har han stillet  
spørgsmålene, nu har  

han svarene! Ole Stephensen  
stiller op som konservativ i  

Københavns Omegn  
til næste folketingsvalg.

TØR ØJNENE
-

”Jeg kan sende en pakke  
servietter, så I kan tørre øjnene.”  
Så klar var Søren Papes besked  

til brok fra Hells Angels over  
regeringens forslag til en  

ny bandepakke.

Medmindre man bare gerne vil være på tværs, fordi 
man synes, det er sejt og rebelsk, bør man indse, at 

Vesten er nødt til som absolut minimum at fastholde 
sanktionerne over for Rusland. Det skal ikke være 

gratis at invadere et suverænt europæisk land.
-

Forsvarsordfører Rasmus Jarlov på Facebook efter  
nye, voldsomme kampe i det østlige Ukraine.
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V i er partiet, der sikrer danske familier 
gode økonomiske forhold, fleksibilitet 

og tryghed i et retfærdigt samfund.

Foto: Andreas Houmann

Jeg arbejder for, at vores medlemmer og 
vælgere får mest mulig indflydelse. For vi 
er i politik, og vi stemmer til valg, fordi vi 
vil noget med Danmark. Og vi vil et kon-
servativt Danmark.

Det gælder om at gribe indflydelsen, når 
man kan. Sådan var det også, da vi drøf-
tede mulighederne for at danne en ny re-
gering på Marienborg i november. For mig 
var det ikke givet på forhånd, at vi skul-
le indgå i sådan et samarbejde. Det måtte 
komme an på, hvad vi fik ud af det.

Efterhånden som vi fik skrevet mere ind i 
regeringsgrundlaget, blev det tydeligt, at 
de konservative resultater og den konser-
vative tanke om samfundet ville stå tyde-
ligt for enhver.

Vi har skabt tryghed for boligejerne og sik-
ret os et grønt aftryk, så næste generation 
også kan opleve det naturskønne Danmark, 
vi elsker. Vi har givet håndslag på, at vi vil 
lette skatten for borgere og virksomheder. 
Vi har aftalt et substantielt løft af forsva-
ret, at Danmark skal have ny asylpolitik, 
der ødelægger menneskesmuglernes for-
retning. Og personligt vil det være mig en 
glæde at gøre den hårdere kurs over for 
kriminelle til virkelighed. Det er initiativer, 
som jeg kan se mig selv i som konservativ.

Jeg kan også kende mit parti, når vi skriver 
i regeringsgrundlaget: ”Vi er som danske-
re rundet af de kulturelle værdimønstre og 
de traditioner, som vi opdrager vores børn 
efter og tror på. Kultur er en afgørende del 

af vores identitet som nation og folk”. Det 
er en fornuftig grundtone i et regerings-
samarbejde.

Det stærke hold, vi nu har samlet på Chri-
stiansborg og i ministerierne, står for en 
stor opgave. Vi skal gøre konservativ po-
litik synlig, og vi skal gennemføre solide 
løsninger for danskerne.

Mai Mercado har allerede vist, at børne- og 
socialområdet har godt af en omsorgsfuld 
og moderne konservativ minister, der har 
familien i fokus. Hun vil have alle med i 
fællesskabet, hjælpe dem, der ikke kan selv 
og gøre pasning mere fleksibel for foræl-
dre. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har 
allerede sikret, at det bliver billigere for bo-
ligejere at skifte lån, og der er sat flere mil-
liarder kroner af til, at virksomhederne kan 
få lettet deres byrder. Og i min egenskab af 
justitsminister har jeg præsenteret en ban-
depakke med hårdere straffe og et forslag 
om at fjerne forældelsesfristerne, når der 
er begået et seksuelt overgreb mod et barn.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi er med til at ska-
be et samfund med mere tryghed og flere 
muligheder. Vi er partiet, der sikrer danske 
familier gode økonomiske forhold, fleksi-
bilitet og tryghed i et retfærdigt samfund. 
Og det hele starter med jer; medlemmerne. 
Det skal I have stor tak for.

Søren Pape Poulsen
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Din lyn-guide til  
regeringsgrundlaget

Hvis du gerne vil slippe for at bladre det 
88 sider lange regeringsgrundlag igen-
nem, men egentlig gerne vil vide, hvad der 
står, så er der hjælp at hente. Politisk Hori-
sont giver dig her et hurtigt overblik over, 
hvor VKLA-regeringen vil hen på en række 
nøgleområder.

Klare konservative resultater
De fleste læsere af dette blad er bekendt 
med, at Det Konservative Folkeparti ar-
bejder hårdt for at sikre boligejerne øko-

Foto: Rasmus Degnbol

nomisk tryghed, et grønnere Danmark, en 
ny asylpolitik, lavere skat og ikke mindst 
hårdere straffe for personfarlig krimi-
nalitet. Men vidste du også, at netop dén 
politik er skrevet ind i det nye regerings-
grundlag, som har fået titlen For et friere, 
rigere og mere trygt Danmark?

Partierne giver hånd
De tre partier forhandlede deres fælles po-
litiske projekt på Marienborg, før man blev 
enige om, at der var grundlag for at dan-
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ne en ny regering. Efter et intenst forløb, 
og efter en række armlægninger, kunne 
den nye trekløver-regering præsentere sit 
grundlag; den fælles forståelse af, hvilken 
retning Danmark skal i.

De fleste politiske emner i regerings-
grundlaget er delt op i en række mål og 
forslag. Som eksempelvis på skatteom-
rådet. Der vil de tre partier fremlægge et 
forslag, som betyder, at færre skal betale 
topskat. Skatten på lave indkomster skal 
også lettes, og flere skal flyttes fra passiv 
forsørgelse til arbejde. Og så skal skatten 

gøres enklere, punktafgifterne færre og 
der sættes 6 milliarder kroner af til at lette 
erhvervslivet for byrder de kommende år. 
Til det kommer, at der indføres et mål om, 
at velstanden i Danmark løftes med i alt 80 
milliarder kroner.

På den måde har de tre regeringspartier 
tidligt givet hinanden hånden på, i hvilken 
retning, man vil arbejde på en lang række 
områder. Det er til gavn for samarbejdet, 
og giver samtidig alle borgere mulighed 
for at få et indblik i, hvad regeringen står 
for.

” Vi vil bygge videre på et Dan-
mark med en rig kultur og 

et stærkt civilsamfund. Vi er som 
danskere rundet af de kulturelle 
værdimønstre og de traditioner, som 
vi opdrager vores børn efter og tror 
på.

Det står der om:

Kulturen

Foto: Rasmus Degnbol
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” Det danske undervisningssy-
stem skal på alle niveauer tilbyde 

undervisning af høj kvalitet og faglig-
hed. Folkeskolen skal udfordre alle ele-
ver, så de bliver så dygtige, de kan. […]
En god skoleledelse og skolekultur er en 
vigtig forudsætning for, at folkeskolen 
kan løfte sine opgaver med at give bør-
nene faglige kvalifikationer og almen 
dannelse. Der skal være respekt om fol-
keskolen og dens medarbejdere. Det er 
forældrenes ansvar, at deres børn møder 
udhvilede og velforberedte i skole og har 
en forståelse for, at de skal modtage un-
dervisning og opføre sig ordentligt.

Det står der om:

Folkeskolen

” Vi står over for et trusselsbillede, som er markant anderledes i forhold til for få år 
siden. Fra terrorisme og skrøbelige stater samt et Rusland, der skaber ny usikker-

hed i Europa. Samtidig står Danmark over for markante udfordringer på cyberområdet 
og i Arktis. Regeringen vil på den baggrund sikre et substantielt løft ved at tilføre flere 
midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden 
efter 2017.

Det står der om:

National sikkerhed

” Regeringen ønsker et nyt 
asylsystem. Vi skal fjerne 

grundlaget for menneskesmuglere 
og samtidig lette presset på Europas 
ydre grænser. Regeringen vil sam-
men med ligesindede europæiske 
partnere arbejde for et system, hvor 
man søger om asyl fra et tredjeland 
fremfor ved de europæiske landes 
grænser.

Det står der om:

Et nyt asylsystem

” EU har en målsætning på 27 
pct. vedvarende energi i 2030. 

Den målsætning har Danmark allere-
de opfyldt. Danmark vil gå videre end 
det. Regeringen vil derfor arbejde for at 
Danmark i år 2030 skal have mindst 50 
pct. af sit energibehov dækket af vedva-
rende energi.

Det står der om:

Et grønnere  
Danmark

Afskaffelse af forældelsesfri-
sterne for seksuelle overgreb 
mod børn, hårdere kurs over 
for bander, et stærkere politi, 
højere straffe for personfarlig 
kriminalitet ... Her er redaktio-
nen blevet enig med sig selv om, 
at det var for svært at vælge ét 
citat blandt de gode initiativer. 
De kan heldigvis alle findes på 
statsministeriets hjemmesi-
de stm.dk under punktet rege-
ringsgrundlag.

Det står der om:

Retspolitik

” Ingen må opleve at blive 
beskattet ud af sin bolig. 

Hvis man har råd til at købe en 
bolig, så skal man også have råd 
til at blive boende, hvis ens si-
tuation i øvrigt ikke ændrer sig.

Det står der om:

Boligskatter
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Kommunal- og regionsvalg 2017

ER DU OGSÅ KLAR TIL VALG?

Så siger kalenderen 2017. Det 
betyder valgår, og det betyder 
valgkamp. Byråd og regions-
råd i hele landet skal sammen-
sættes, og borgmesterposter-
ne skal fordeles. PH har talt 
med Michael Ziegler, der er 
borgmester i Høje-Taastrup og 
desuden formand for partiets 
kommunale forretningsudvalg 
om, hvordan man bedst mu-
ligt forbereder sig til efterårets 
vigtige valgkampe.

”Først og fremmest handler 
det om at komme i gang. En 
god og succesfuld valgkamp 
tager tid, så hvis man ikke al-
lerede har fået styr på alt det 
grundlæggende, så skal det 

snart være der. Kom hurtigst 
muligt i bund med strategi 
og planlægning, så I arbejder 
sammen ud fra en fælles lagt 
linje, der både indeholder po-
litik, presse, aktiviteter,” siger 
Michael Ziegler.

Han understreger, at der selv-
følgelig ikke findes en univer-
salvalgkamp, som kan overfø-
res fra kommune til kommune 
eller fra region til region, men 
at det grundige forberedende 
arbejde er et fælles fundament.

Hvad er målsætningen?
Det Konservative Folkeparti 
fik ved kommunal- og regi-
onsvalget i 2013 samlet set 8,6 

procent af stemmerne og i alt 
13 borgmesterposter. Procen-
ten var en lille nedgang, men 
antallet af borgmesterposter 
steg fra 12 til 13. Ziegler vil ikke 
i dag lægge sig fast på en over-
ordnet målsætning for partiet 
på procenter eller antal borg-
mesterposter. Det bliver meldt 
ud senere. Men han henviser 
til, at det altid må ligge i et 
partis DNA, at man skal have 
mere indflydelse:

”Vores valg i 2013 blev langt 
bedre, end diverse kommen-
tatorer og analytikere hav-
de spået, og det betyder jo, 
at når vi kæmper sammen 
og løfter i flok, så kan selv 

dommedagsprofeter tage fejl. 
Jeg tror, det bliver det sam-
me igen i år, hvor vi kommer 
til at overraske positivt, og 
vi kommer stensikkert til at 
trække langt flere stemmer, 
end meningsmålingerne til 
daglig giver os lige nu. Vores 
lokale bagland er blandt lan-
dets absolut bedste til at føre 
valgkamp – det har vi bevist 
valg efter valg – og det kom-
mer vi selvfølgelig til at se 
igen,” siger Ziegler.

God stemning i partiet
Det Konservative Folkeparti er 
kommet ud af regeringsdan-
nelsen med bedre målinger, og 
der har i det hele taget bredt 
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sig en bedre og mere optimistisk stemning i partiet, 
hvilket vil smitte positivt af på efterårets valg, mener 
Ziegler:

”Vi skal år tilbage for at opleve en bedre stemning i 
baglandet, vil jeg mene, og det betyder, at der er langt 
mere gejst og vilje og positiv aktivitet ude i vælgerfor-
eningerne. Det skal vi bruge, når vi skal ud at forklare 
danskerne, hvorfor de skal stemme konservativt den 
21. november,” siger Ziegler og afslutter:

”Først og sidst handler det om at signalere overskud 
og vilje. Folk stemmer på dem, der kan og vil gøre 
en forskel. Dem, der har visioner, og som tør tale 
højt om dem. Hvis man lurepasser, glider man ud 
i glemslen, men hvis man hele tiden er aktiv i ga-
debilledet og i lokalpressen med konstruktive for-
slag – og ikke deltager i personfnidder eller perfide 
diskussioner – så har man et godt grundlag for at 
gå frem.”

1. Kom hurtigt i gang med den politiske udvikling: Hvad 
er jeres mærkesager, og hvilke kandidater skal ud med 
de forskellige sager?

2. Gør jer det klart, hvorfor I skal have mere indflydel-
se. Hvorfor skal kommunen eller regionen være kon-
servativ, og hvordan vil I gøre en afgørende forskel for 
indbyggerne?

3. Nedsæt et presseudvalg eller i hvert fald en presse-
ansvarlig og hav f.eks. en målsætning om, at der skal 
sendes ét læserbrev af sted til lokalpressen fra en af 
kandidaterne hver uge. Der er altid noget at reagere på 
og husk, at alle jeres aktiviteter skal meldes ud til pres-
sen både før og efter.

4. Husk de sociale medier! Vælgerforeningerne skal være 
aktive på Facebook med opslag, og I kan linke til jeres 
læserbreve og til relevante historier fra jeres område.

5. Lav en hjemmeside. I kan få hjælp til en ny og profes-
sionel hjemmeside, som er let at føre ajour til valget. 
Kontakt partiets hovedkontor for nærmere info, hvis I 
ikke allerede er i gang.

6. Find ud af, hvem der skal stemme på jer. Hvor bor de, 
hvad går de op i, og hvad får de ud af at stemme på jer?

7. Tænk over jeres image. Sæt jer få og enkle mål for, hvad 
I vil være kendt for. Dem, der vil sænke grundskylden. 
Dem, der vil styrke folkeskolen. Dem, der vil udvikle 
kommunens natur. Dem, der vil forbedre kræftbehand-
lingen på sygehuset. Eller noget andet?

8. Nedsæt hurtigst muligt et fundraisingudvalg eller i 
hvert fald en ansvarlig, der kan gå i gang med at kon-
takte borgere og virksomheder, der støtter vores sag.

9. Få styr på plakater og tryksager i god tid inden valg-
kampen. Få taget valgbilleder og send gerne de første 
pjecer i trykken allerede nu.

10. Lær af succeser og fejltagelser fra sidste valg og udvikle 
nye strategier i fællesskab med andre vælgerforenin-
ger. Vi behøver ikke alle sammen at opfinde den dybe 
tallerken.

11. Sæt månedlige valgkampsmøder i kalenderen, så kan-
didater og den lokale bestyrelse hele tiden har noget på 
tegnebrættet at se frem imod og arbejde med.

12. Hav styr på jeres allierede i god tid. Det rette valgfor-
bund kan let betyde et mandat mere til partiet.

Michaels 12 bedste  
råd til en kommunal  

eller regional valgkamp

Foto: Rasmus Degnbol
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Da Karsten Skov Petersen flyttede fra 
Frederikshavn til Læsø, fandt han hur-
tigt ud af, at det ikke var alting i kom-
munen, som han var lige tilfreds med. 
Derfor valgte han sammen med sin hu-
stru at stille op til det forrige kommu-
nalvalg – som de eneste konservative 
kandidater på øen. Ja, faktisk de eneste 
konservative, som havde stillet op på øen 
i meget lang tid. Her formåede Karsten at 
få hele 5,5 procent af stemmerne. Det var 
i øvrigt alle personlige stemmer på nær 
to, som gik til partiet.

Karsten forsøgte samtidig at få etable-
ret en konservativ vælgerforening på øen. 
Læsø havde nemlig ikke en, og det måtte 
der selvfølgelig også gøres noget ved! Let 
var det ikke, men sammen med sin tidli-
gere vælgerforeningsformand for Frede-
rikshavn og sin hustru formåede de i fæl-
lesskab at få etableret vælgerforeningen. 
De kunne således den 11. juni 2016 med-
dele alle, at foreningen nu var stiftet.

Hvis det ikke havde været for Karstens 
gåpåmod og ikke mindst ihærdige indsats 
for at ændre på tingenes tilstand, havde 
Læsø aldrig fået en konservativ vælger-
forening, og Det Konservative Folkeparti 
havde aldrig fået 5,5 procent af stemmer-
ne til kommunalvalget på en ø, hvor Det 
Konservative Folkeparti ikke før havde 
været repræsenteret. Stærkt gået, Kar-
sten!

Vi kender alle udtrykket ”Julen er hjerternes 
fest,” hvor traditioner, samvær med famili-
en og julemad er i særligt fokus. Gaderne er 
fyldt med juleglade mennesker, og der dufter 
sødligt af brændte mandler, gran og glögg.

Men julen er også en tid, som kan 
være ensom og økonomisk udfordrende. 
I december 2016 valgte Det Konservati-
ve Folkeparti i Herlev netop at gøre noget 
ved dette. På en uge fik fem konservative 
ildsjæle delt 4.000 julekort ud til Herlevs 
borgere. På kortet ønskede Herlev vælger-
forening glædelig jul, samtidig med at der 
blev gjort opmærksom på, at julen for no-
gen kan være en svær tid.

Vælgerforeningen kom blandt andet 
med forslag til, hvordan man kan sprede 
god julestemning, uden det behøver at ko-
ste noget. Men derudover havde foreningen 
i samarbejde med Røde Kors også startet en 
indsamling på Facebook, der skulle hjælpe 
danske familier gennem julen. Via et link var 
der mulighed for at donere penge til famili-
er, som har det svært i julen.

Med julekortet og indsamlingen un-
derstregede Det Konservative Folkeparti i 
Herlev, at det, vi siger, også er det, vi gør. De 
mindede danskerne om, at hvis vi alle gør 
en ekstra indsats, så bliver Danmark et lidt 
bedre sted at være. Med sit juletiltag skilte 
Herlev vælgerforening sig særligt ud og vi-
ste, hvordan næstekærlighed anno 2016 kan 
se ud.

Den 9. maj 2016 kunne Assens vælgerfor-
ening sammen med Jørgen Strøjer invi-
tere alle medlemmer fra Fyns Storkreds 
og andre interesserede til et spændende 
– men meget anderledes – arrangement 
hos Strøjer Tegl, hvor politik og interes-
sen for veteranbiler gik op i en højere en-
hed.

Selvom kombinationen af biler og 
politik ikke ses så ofte, var det et popu-
lært trækplaster for både veteranbilen-
tusiaster og politisk interesserede. Her 
kunne man høre oplæg fra Naser Kha-
der om ”Hvordan klarer vi flygtninge- 
og indvandreproblemerne bedst,” og de 
glade veteranbilentusiaster kunne sam-
tidig komme og se hele Strøjer-samlin-
gen.

Hele 100 deltagere mødte op til arran-
gementet, heraf medlemmer af partiet 
og masse lokale og andre nysgerrige fra 
Fyn.

Det ville aldrig kunne have ladet sig 
gøre, hvis det ikke havde været for det 
aktive bagland i Assens. En stor tak til 
Jørgen Strøjer for at ligge sådan et unikt 
hus til rådighed for arrangementet og en 
særlig tak til det gode initiativ fra Assens 
bestyrelse. I har bevist, at man med få 
kræfter men med den rette idé alligevel 
kan afholde et stort og spændende ar-
rangement med 100 deltagere. 

Rigtig godt initiativ, Assens! 

Læsø  
Karsten tager  
øen i egen hånd

Herlev 
Konservativ 
næstekærlighed

Assens

Veteranbiler 
og politik 

DET AKTIVE BAGLAND
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Inspiration til
GODE ARRANGEMENTER

Hvordan skaffer lokale vælgerforeninger 
tilslutning og synlighed lokalt? Her er tre 
gode eksempler fra vælgerforeninger, som 
siden november har fået flere medlemmer 
end de fik i hele år 2015.

Vadehavsmesse vinder vælgere 
Tønder vælgerforening havde i år en flot 
konservativ stand på den store Vadehavs-
messe i Skærbæk, hvor der var mere end 
60 stande og 5-6000 besøgende på de to 
dage messen varede. På standen kunne de 
besøgende hilse på alle de sydjyske fol-
ketingskandidater og spidskandidaten for 
regionen samt høre mere om, hvad Det 
Konservative Folkeparti er for en størrelse. 

Den lokale vælgerforeningsformand, 
Niels Christian Winum, er overbevist om, 
at det giver vælgere i det lange løb: ”At 
være repræsenteret på sådan en stor messe 
gjorde, at vi fik en kæmpe berøringsflade 
og kom i kontakt med en masse menne-
sker som vi ellers ikke ville have mødt. Jeg 

erfarede særligt, at den personlige kontakt 
er altafgørende!”. 

I Tønder glæder de sig allerede til Vade-
havsmessen i 2018.

Inspirationsaften
Lejre vælgerforening har haft en med-
lemsfremgang på 127 procent siden no-
vember. Ifølge Jan Hovmand skyldes det 
især regeringsdannelsen, men også mere 
synlighed lokalt og inddragelse af med-
lemmerne: ”Vi har gjort mere for at ind-
drage vores medlemmer - blandt andet 
afholdte vi en yderst vellykket idéaften i 
november med spisning, som virkelig var 
hyggelig og brugbar”. Alle medlemmer-
ne og interesserede, der støtter forenin-
gen lokalt i Lejre, blev inviteret til gratis 
middag med oplæg fra Flemming Chri-
stensen (vores konservative borgmester i 
Køge, red.) og kommunalbestyrelsesmed-
lem Grethe Saabye. Da arrangementet var 
gratis for alle tilmeldte, kostede det væl-

gerforeningen ca. 10.000 kroner – men det 
var alle pengene værd! 

Medlemsdialog i Mariagerfjord
Med få tiltag er Mariagerfjord vælgerfor-
ening blevet synligere end nogensinde før. 
De har blandt andet fokuseret på at ska-
be en aktiv dialog med og involvere både 
medlemmer, Konservativ Ungdom og lo-
kalområdet i konservativ politikudvikling. 
Bestyrelsen er også aktiv og involveret i 
en lang række organisationer og lokale 
foreninger, hvilket giver positive ringe i 
vandet og gode historier i hele kommunen. 
Som vælgerforeningsformand Karsten 
Elkjær siger, ”vi skal arbejde mellem mø-
derne og være mere proaktive!”

Savner du inspiration til  
arrangementer? Skriv til Romy  
Andersen, ra@konservative.dk,  
så sender hun dig vores idékatalog.
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Landmænd og virksomheder  
i fødevareklyngen skaber  
produktionsarbejdspladser  
overalt i Danmark
Hvor der er job, er der tryghed,
økonomi og en vej til velfærd.
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Brigitte Klintskov Jerkel er nyt folke-
tingsmedlem for Det Konservative Fol-
keparti i stedet for Brian Mikkelsen, der 
har overtaget posten som Danmarks nye 
erhvervsminister. Og der har været fuld 
fart på den lokale kandidat fra Greve 
Kommunes første måneder på Christi-
ansborg, som i sin fritid dyrker motor-
sport med familien. 

”Der har været utroligt mange indtryk. Alt 
fra den første ordførertale om erstatning 
til forældre som har mistet deres barn på 
grund af lægefejl til diskussion om kun-
stige jomfruhinder i Radio 24/7. Dagene er 
fløjet afsted – og alligevel er det politiske 

arbejde begyndt at skabe resultater. Vi er 
blandt andet startet arbejdet for at få flere 
læger ud til Danmarks yderområder. Det er 
en sag, som står mig nært”, udtaler Brigit-
te. 

Brigitte kommer selv med stor erfaring 
fra kommunal- og regionsrådspolitik, 
hvor hun blandt andet stod i spidsen for 
at bevare Tølløsebanen, som er en vigtig 
del af infrastrukturen i de mindre kom-
muner. Derudover har hun folkeskolere-
formen helt tæt på sit politiske arbejde 
i Greve Kommune – en reform hun selv 
mener, har haft en svær fødsel. Derfor vil 
Brigitte forbedre trivslen for de ansatte i 

folkeskolen, så det smitter af på eleverne. 
Men når man spørger Brigitte om en af 
hendes vigtigste mærkesager, er hun ikke 
i tvivl: 

”Som nyvalgt sundhedsordfører står 
kræftområdet højt på min dagsorden. 
Jeg ønsker, at flere danskere skal overle-
ve kræft. Alt for mange danskere har haft 
sygdommen på nært hold – enten for dem 
selv eller deres nærmeste. Derudover skal 
behandlings- og udredningstiden for pa-
tienter ned, så vi kan få et sundhedsvæ-
sen i verdensklasse”, siger Brigitte afslut-
ningsvis.

Brigitte Klintskov Jerkel
BORGENS NYE GREVE-INDE
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• Født 1969 i Gentofte kommune. Mor til to drenge. 

• Uddannet socialrådgiver og NLP business coach.

• Byrådsmedlem Greve Byråd fra 1. januar 2006 (tid ligere første viceborgmester). 

• Medlem Region Sjælland fra 1. januar 2014. 

• Tidligere erhverv: Socialrådgiver i Køge Kommune, familierådgiver i Børn- og Unge-råd-
givningen i Solrød kommune, og socialrådgiver i Stevns kommune på en døgninstituti-
on for udsatte børn og unge.

• Dyrker i sin fritid motorsport og styrketræning. Har også været aktiv natteravn  
i Greve Kommune. 

• Ordførerskaber: Nordisk samarbejde, Psykiatri, Sundhed & forebyggelse, Ældre, 
Uddannelse & Forskning, Ligestilling og Undervisning

Fakta om

Brigitte Klintskov Jerkel
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• Født i 1952 og bosat i Lemvig Kommune. Gift 
med sin kone Birthe, som Orla har tre børn og 
seks børnebørn sammen med. 

• Medlem af Lemvig byråd siden 1997.

• Tidligere erhverv: Centerchef for Tangsø Cen-
tret og direktør i Tangsø Invest. 

• Ordførerskaber: Dyrevelfærd, Energi & Forsy-
ning, Familie ordfører, Fiskeri, Handicappolitik, 
Idræt, Landbrug & Fødevarer og Social & Børn.

Fakta om

Orla Østerby
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Orla Østerby har nu fået sin faste gang på 
Christiansborg, da partiformand Søren 
Pape Poulsen har overtaget posten som 
landets justitsminister. Og med arbejdet 
som nyt folketingsmedlem har den gæve 
vestjyde fået nye muligheder for at op-
fylde sine politiske mål. Og Orla lægger 
ikke skjul på, at en hans vigtigste mær-
kesager er kampen for de mest udsatte 
borgere:

”Som formand for Social- og Sundheds-
udvalget og Handicaprådet i Lemvig har 
kampen for de socialt udsatte altid stået 

mig nært. Og nu får jeg muligheden for 
videreføre mit arbejde i Folketinget. Mit 
mål er, at vi skal have færre hjemløse i hele 
Danmark – og sikre bedre vilkår for de so-
cialt udsatte. Det vil jeg kæmpe stenhårdt 
for”, siger Orla Østerby. 

Orla kommer med mere end 19 års erfaring 
i kommunalpolitik og med en baggrund 
som centerchef for Tangsø Centret, der 
et aktivitet- og sundhedscenter i Lemvig 
med alt fra træningsfaciliteter til kon-
ferencelokaler. Og særligt erfaringen fra 
Tangsø Centeret, der ugentligt huser man-

ge sportstalenter, vækker minder for den 
tidligere elitehåndboldspiller. 

”Idræt betyder meget for danskernes 
hverdag. Jeg har selv beskæftiget mig med 
idræt hele livet - og ved, hvilken forskel det 
gør for ens hverdag. For det er afgørende at 
huske, at idræt ikke kun er vigtig for vores 
kultur - men også for vores folkesundhed. 
En god og sund tilgang til sport vil skabe 
et markant sundere Danmark. Derfor skal 
vi selvfølgelig kæmpe for at understøtte en 
stærk idrætskultur blandt ungdommen og 
alle danskere”, afslutter Orla Østerby.

Orla Østerby

VESTJYSK ILDHU FRA
DEN VIRKELIGE VERDEN
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DET NYE  
   Konservative.dk

Ny indmeldelsesfunktion 
gør det nemmere at 

melde sig ind og betale 
sit kontingent. Vi forsøger 

nu også at aktivere nye 
medlemmer allerede i 

indmeldelsesfasen.

Ny kalenderfunktion  
gør det nemt at se 

kommende begivenheder. 
På sigt vil man kunne se 
både centrale og lokale 

begivenheder her.

Det Konservative Folkeparti 
har endelig fået en ny, let og 
mobil-venlig hjemmeside! Den 
nye hjemmeside blev lanceret i 
dagene op til dannelsen af tre-
kløverregeringen, så vi var klar 
fra dag ét.

Den nye hjemmeside gør det 
meget nemmere for os at mar-
kedsføre mærkesager, kampag-

ner, kommende begivenheder, 
nyheder, kandidater, fordelene 
ved medlemskab, muligheder-
ne for at støtte den konservati-
ve sag og meget mere.

Udviklingen af den nye hjem-
meside ville ikke have været 
mulig uden en astronomisk 
indsats af vores helt egen Jes-
per Bay Eriksen.

Nye vælgerforenings-  
og kandidatsider
Den nye hjemmeside er bygget i et nyt, fleksibelt og enkelt sy-
stem, så vælgerforeninger og kandidater også kan få nye sider. 
Over 40 vælger foreninger er allerede i gang med at bygge deres 
nye sider op med kandidater, lokale mærkesager, nyheder og 
kommende begivenheder

Få oprettet din nye vælgerforenings- eller kandidatside  
– skriv til webmaster@konservative.dk. 

Hvad synes du om den nye hjemme-
side? Har du fundet en fejl, savner 

du nogle informationer eller har du 
idéer til forbedringer?

Vi hører gerne fra dig! Skriv til  
webmaster@konservative.dk 
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Af konservative succeshisto-
rier i nyere tid, er skolevalgene 
et af de helt store. Skolevalget 
2017 var ingen undtagelse, da 
Konservativ Ungdom opnåede 
hele 12,8 procent af stemmer-
ne og blev Danmarks 4. største 
parti blandt folkeskoleelever 

fra 8. klasse og op. Træne-
de debattører fra KU deltog i 
næsten samtlige debatter, og 
alle steder var der god stem-
ning og kæmpe opbakning til 
de konservative mærkesager. 
Fremtiden ser lys ud for vores 
konservative familie!

Skolevalget 2017

Fremtiden stemte

12,8 procent af unge i 8.-10. klasse stemte 
konservativt til skolevalget den 2. februar 2017.

Foto: Michael Schmidt  19



”Jeg kan stadig få et sus i maven, når jeg tænker 
på min praktikperiode”, fortæller Andreas Løhde 
Drejer med entusiasme i stemmen, da vi taler om 
hans tid som praktikant hos pressesekretariatet 
på Christiansborg. Det er ikke mere end en må-
ned siden, at Andreas havde sin sidste dag på ho-
vedkontoret, hvor han havde tilbragt 3 måneder 
som praktikant.

”Jeg har været ret heldig med at komme ind i 
partiet på det tidspunkt, som jeg gjorde. Det 
var en travl og utrolig spændende periode”, 
forklarer Andreas. ”Jeg fik mulighed for at ar-
bejde med mange forskellige arbejdsopgaver, 
der blandt andet indebar research, svare på 
borgerhenvendelser og skabe julekalenderen 
til partiets sociale medier”. Ifølge Andreas er 
det vigtigt, at man har mod på at blive kastet 
ud i forskellige opgaver og være forberedt på 
at blive udfordret. ”For det er et travlt og hek-
tisk miljø, hvor både politikerne og de ansatte 
er virkelig gode til at inddrage praktikanter i 
det daglige arbejde og gøre, at man føler sig 
som en del af holdet”. Andreas afslutter vores 
samtale med at sende en opfordring til alle, 
der går med en drøm om at blive praktikant 
hos pressesekretariatet på Christiansborg.

”Send den ansøgning afsted, for det vær-
ste man kan få er et lille ord på tre bogsta-
ver, og det bedste er en oplevelse for livet”.

• 20 år gammel

• Kommer fra Bjerringbro 
i Midtjylland

• Drømmer om at læse til 
journalist i Aarhus

Om Andreas...

#MitChristiansborgLiv

Min tid som 
praktikant
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Hvordan bliver man en god 
digital ambassadør?

Man bliver en god digital ambassadør ved at gøre ting som bre-
der partiets budskaber ud på de sociale medier. På Facebook skal 
man like, dele og kommentere opslaget. Hvis man er heldig, kan 
man få en god debat mod nogle mennesker, der ikke er aktive i 
partiet, og dermed brede budskaberne endnu længere ud. Det er 
sådan Facebooks algoritmer fungerer. De belønner aktivitet på 
opslagene.

På Twitter gælder det om at “retweete” og synes godt om 
partiets opslag, for sådan bredes budskaberne ud der. Hvis man 
har en profil på Instagram gælder det om at kommentere og like, 
så der skabes god stemning på partiets profil. Det er sådan, man 
skal lokke folk til på den platform. 

Sat på spidsen, så skal man egentlig bare like og dele alt, hvad 
man ser partiet lægge op på de sociale medier, så længe man selv 
kan stå inde for det enkelte budskab.

Hvilke overvejelser gør du 
dig i forbindelse med, at du 
benytter dine private profiler 
til at tale partiets sag i de 
offentlige debatter på for 
eksempel Facebook?

Jeg tænker da engang imellem, om mine venner efterhånden 
ikke er vildt trætte af mig og min ageren på de sociale medier, 
men man må bare konstatere, at det er nødvendigt, hvis partiet 
skal stige i popularitet. I dag sker mødet med vælgeren hver evig 
eneste dag på de sociale medier, og det er så centralt, at der bak-
kes op om partiets opslag. Det opslag, man ikke deler, kan være 
det opslag, der ville have sikret en ny konservativ stemme. Det 
handler i bund og grund om pligtfølelse.

Hvorfor vil du anbefale andre 
at blive digital ambassadør for 
partiet?

Fordi det er sådan, vi kan gøre partiet mere synligt for dansker-
ne. Efter indtrædelsen i regeringen er der kommet en meget 
større mediebevågenhed omkring vores parti, men det gør ingen 
sommer i sig selv. Der er behov for, at alle bærer det, de kan på 
de sociale medier, da de få klik med musen, det kræver at dele 
et af partiets opslag, kan være med til at gøre en stor forskel i 
sidste ende.

Kunne du tænke dig at være digital ambassadør?  

Skriv til digital chef Kasper Frank via facebook, og hør mere.

Frederik blev kåret til årets digitale ambassadør på landsrådet 2016 i Herning. Digitale ambassadører 
hjælper partiet ved at bakke op om konservative budskaber på de sociale medier. 

Tre spørgsmål til

ÅRETS DIGITALE 
AMBASSADØR 

Frederik Bloch Münster
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Organisationsstruktur
og medarbejdere i 
partisekretariatet

Partisekretær
Søren Vandsø

Bogholderi
Økonomiansvarlig  

Karina Brodthagen

Gruppesekretariat
Sekretær  

Anette Høirup Larsen
Sekretær  

Nina Rylander
Sekretær  

Nina Berg Behnke

Politik, Udvikling & Kampagne
Afdelingschef Simon Merrild Lyngsø

Ansatte:
Kampagnechef Peter Lemmich

Leder af det internationale  
arbejde Ulrica Helgesson 
Konsulent Nicolaj Larsen

Konsulent Caroline Tøxen Kristiansen
Konsulent Ida Helmi Rønne House

Projektleder Romy Andersen
Projektkonsulent Nana Josias

Student Elias Westergaard

Presse
Pressechef Morten Scheelsbeck

Ansatte:
Digital chef Kasper Frank

Pressemedarbejder Tanja Pinderup
Pressemedarbejder Filip Lauritzen

Student Else Kathrine Schultz-Hansen
Student Frederik Bloch Münster

Praktikant Michael Schmidt Sørensen

HR & Administration
Afdelingschef Søren Laugesen

Ansatte:
Servicekoordinator Annette Wiibroe Lorentzen

Web & IT-medarbejder Jesper Bay Eriksen
Konsulent Cecilie Friis

Piccoline Frederikke W. Bramming Hansen

Nye varer på C-Shoppen.dk

Oprustning
på Borgen

Lige nu er udvalgte varer nedsat med 
op til 70 procent i partiets webbutik. 
Der er både t-shirts, jakker, kopper  
og keyhangers, så kig forbi 
C-Shoppen.dk og gør et kup i dag! 
Rabatterne gælder kun de viste varer, 
og kun så længe lager haves.

For at få mest muligt ud af partiets 
ministerposter og vores tre nye 

medlemmer af folketingsgruppen, 
har vi rykket lidt rundt på 

partisekretariatet. Find og kontakt 
partiets medarbejdere på  
konservative.dk/kontakt.

Tilmeld dig partiets fundraising-løsning, så du kan samle  
penge ind til din valgkamp via både SMS, kreditkort og MobilePay.  
Partiets fundraising-løsning kan også bruges af vælgerforeninger.

Kom i gang med fundraising nu – skriv til webmaster@konservative.dk

Få flere penge  
til din valgkamp

Blandede 
bolsjer fra  
hovedkontoret 

UDSALG
Spar op til 70% i C Shoppen

Næste gang du skal proviantere 
partibolsjer og balloner, kan du nu 
også få en flot vimpel (5m, kr. 69), 
flag med C-logo (10 stk., kr. 49), "C 
elsker vores hjem" badges (kr. 2,25 
per stk.) og reversnåle med i kurven. 

Savner du noget bestemt? Skriv til
kampagne@konservative.dk, så 
undersøger vi mulighederne! 
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Sæt         i kalenderen! 

Indkaldelse til 

Landsråd 2017 
23.-24. september
i Tivoli Kongrescenter, København

Lørdag og søndag den 23.-24. 
september afholder Det Konservative 
Folkeparti landsråd i København. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, 
og glæd dig til et par inspirerende 
dage med fokus på kommune- og 
regionsvalget. 

Dagsordenen for landsrådet  
fremsendes til alle tilmeldte og  
delegerede senest 8 dage før mødets 
afholdelse. Forslag til behandling på 
landsrådet skal sendes til  
lr@konservative.dk senest den 23. juli. 

Tilmeldingsfrist til landsrådet  
er mandag den 4. september. 

#klr17

Nye parti- og 
kampagnejakker
At finde en ny jakke i den helt rig-
tige, konservative farve, men også 
den helt rigtige kombination af pris, 
holdbarhed, anvendelighed, komfort 
og pasform var ikke nemt. Men det 
lykkedes! 

Den nye parti- og kampagnejakke 
er en vandtæt shell-jakke med 100% 
vandtæt Hydrafort 5000 belægning i 
et let stof med blød struktur. Jakken 
er vindtæt og limet i sømmene, og så 
er der både to praktiske sidelommer, 
en inderlomme med velcrolukning 
og åbning til dine høretelefoner, 
foldbar og justerbar hætte, ærmer 

med elastiske ærmekanter og snøre 
med stopper. Jakken fås i størrelser-
ne S, M, L, XL, XXL og 3XL, både som 
herre- og damemodel.

Der er også rig mulighed for at 
tilpasse jakken til dine eller væl-
gerforeningens behov, eksempelvis 
med navnetryk på højre bryst eller i 
stort format på ryggen. Se mulighe-
derne her på siden. 

Spar 70 kr. pr. jakke ved for-
udbestilling inden 18. april. For-
udbestil din jakke (eller jakker) på 
C-Shoppen.dk nu, og vær de første 
til at modtage de nye jakker!

Partijakken
To-farvet partilogo på  
venstre bryst. 

Normalpris 399,-

Kontakt Degn Grafisk for 
tilbud på navnetryk, eller se 
mere på C-Shoppen.dk

Kampagnejakken
“Kryds ved C” logo på  
venstre bryst og “Stem  
KONSERVATIVT” design  
på ryggen.

Normalpris 399,-

Priser er inkl. moms, men eks. leveringsomkostninger.
Navnetryk på bryst og/eller ryg koster ekstra, og kan medføre længere leveringstid. 

Pris ved 
forudbestilling

329,-
inden 18. april
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