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or forældre er livsopgaven nærliggende. De
skal opdrage deres børn, give dem kærlighed
og skabe et trygt hjem – fundamentet for at
få en lykkelig tilværelse. Jeg har ingen børn,
men den første torsdag i august fik jeg mit livs opgave.
Noget dyrebart blev lagt i mine hænder: Det Konservative Folkeparti. Det er jeg taknemmelig for. Partiets
skæbne er nu mit ansvar. Stor tak til Lars Barfoed for
tilliden og for den store indsats, han har ydet som formand. Jeg går ydmygt til opgaven. Heldigvis er jeg ikke
alene. Kun ved jeres hjælp, kære partifæller, kan Det
Konservative Folkeparti blomstre op. Sammen har vi
en mission – ud over at det skal være sjovere at være
konservativ.
Vi skal ikke opdrage danskerne. Men vi skal vise dem
den konservative opskrift på et samfund med mere
frihed til den enkelte. Og mere ansvar. For eget liv, for
familien og næsten. Ingen revolutioner her. Den konservative grundide er netop
at bevare det, der fungerer
godt – og ændre det, der
ikke virker. Og i en verden,
hvor alting forandrer sig,
genopliver vi gerne gamle
dyder. Når det giver mening. Også Gud, konge og
fædreland.
Mange spørger mig, om
jeg er socialkonservativ, nationalkonservativ eller liberalkonservativ. Jeg er konservativ. Sådan ind til benet
– og ned i maven. Så jeg er social, national og liberal.
På den snusfornuftige måde. Min vision for Danmark er
grundlagt i mit barndomshjem i Vejerslev uden for Bjerringbro. Her voksede jeg op med masser af kærlighed,
men også med krav og konsekvens. Lærte at omsorg for
andre er en naturlig del af det at være menneske. Sær-

... Vi skal ikke
opdrage danskerne. Men vi skal vise
dem den konservative
opskrift på et samfund
med mere frihed til den
enkelte.
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ligt de svageste skal vi tage vare om. At det er en æressag at forsørge sig og sine – og sætte tæring eller nærig.
Måske lyder det banalt. Men begreber som næstekærlighed, nøjsomhed og taknemmelighed er næsten forsvundet ud af vores sprog – og vores hverdag. Vi er blevet rigere materielt, og staten har overtaget flere og flere
af de opgaver, der tidligere lå i familien. Den offentlige
sektor er større, skatten højere og flere end nogen sinde
på passiv offentlig forsørgelse. Men vi er næppe blevet
lykkeligere. Tværtimod. Større ansvar, økonomisk frihed og tryghed i nærmiljøet giver livet mere indhold.
Danskerne kan og skal klare flere ting selv.
Det er baggrunden for de tre konservative topprioriteter, jeg fremhævede på min første dag som politisk
leder.
Tvangslektiecafeer som et skrækeksempel på, hvordan staten stille og roligt har gnavet sig ind på familiens domæne, så den snart ikke længere selv kan bestemme, hvor og hvornår børnene skal lave lektier.
Topskatten er en misundelsesskat, der dræber initiativ og straffer danskere, som yder en ekstra indsats. Og
blot en af de alt for mange omkostninger, som gør det vanskeligt for danske virksomheder at skabe nye arbejdspladser og dermed tryghed om familiernes økonomi.
Indbrud i boligen er det ultimative angreb på familien. At trænge ind i menneskers hjem er om noget
krænkede. Vores hjem er vores base. Her har ingen ret
til at komme uanmeldt. Her skal vi kunne være trygge.
Vi skal turde fortælle, hvilken vej vi gerne ser, at samfundet udvikler sig. I tæt dialog med danskerne. Uden
at skælde ud. Jeg tror, at mange som jeg er trætte af
politikere, der rakker hinanden og andre ned. Sammen
med vores dygtige folketingsgruppe glæder jeg med til
for alvor at komme i gang med det politiske arbejde.
Lad os gå til opgaven med optimisme og entusiasme,
så vores visioner ikke drukner i ordkløveri og mundhuggeri. Før vi ser os om, er der folketingsvalg. Jeg er
klar. Håber I er med. Det skal nok blive sjovt.

Den nye partileder rejser landet rundt
for at møde vælgerne og høre,
hvad der rører sig i deres hverdag.
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Søren møder vælgerne

Portræt af Søren Pape Poulsen

Fakta

Pape ønsker

&

frihed
tryghed

 øren Pape har allerede været på Fyn,
S
Sjælland, i Nordsjælland samt
Midt- og Vestjylland
 en 8. oktober besøger
D
Søren Pape Syd- og Sønderjylland.
Den 30. oktober gæstes Nordjylland
Datoer for besøg i Østjylland og i
Københavns Omegn følger
 u kan selvfølgelig også møde
D
Søren Pape til landsrådet i Tivoli
Kongresscenter den 27.-28. september
Følg Søren Pape på
hans Facebook- og Twitterprofil

Af Tim Saltning Smidemann | foto Privat

T

aktfaste klapsalver mødte den nye konservative leder, da det fynske folketingsmedlem Mai Mercado præsenterede Søren
Pape Poulsen for flere end 150 fynboer i en
stuvende fuld sal i Kulturmaskinen i Odense. Allerede
inden han havde sagt et ord på sit første større arrangement som K-leder, var velkomsten overvældende. Og
bifaldet endnu mere intenst efter to timers oplæg og efterfølgende svar på de mange spørgsmål fra tilhørerne.
Energisk oplæg
Imellem de store bifald holdt Det Konservative Folkepartis politiske leder et energisk oplæg, som især koncentrerede sig om værdierne frihed og tryghed. Frihed
når det kommer til retten til selv at bestemme over de
penge, man tjener.
”For mig handler skattepolitik udelukkende om værdier. Det kan altså ikke være rigtigt, at staten plukker
de danskere, som er flittige og gør en ekstra indsats,”
sagde Søren Pape Poulsen.
Frihed var også omdrejningspunktet, da Pape talte
om en anden af hans hjertesager – de tvungne lektiecaféer som af nogle kommentatorer er blevet latterliggjort som en alt for smal og ligegyldig sag at gå op i.
”De tvungne lektiecaféer er en stor ting for mig. Det
er en stor ting for familierne, som efter næste valg ikke
længere må bestemme, hvornår, hvor og med hvem
deres børn skal lave lektier. Det er et hårdt slag for for-
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eningerne, og endelig vil det hindre mange teenagere i
at få et fritidsarbejde, og det er meget ærgerligt.”
Noget af det mest krænkende
For Søren Pape er det afgørende, at familierne i højere
grad kan føle sig trygge. I dag er Danmark det europæiske land, hvor der bliver begået næstflest indbrud per
indbygger – kun overgået af Grækenland.
”Noget af det mest krænkende, man kan opleve er da,
at der er nogen, der har rodet rundt i ens hjem. Derfor
har vi spillet ud med en tryghedspakke, som skal nedbringe det høje antal indbrud.”
Flere skal bruge hænderne
Også en bedre folkeskole og uddannelser har høj prioritet for Søren Pape Poulsen. I dag bliver mange unge
sendt i gymnasiet, mens for få tager en faglig uddannelse som forberedelse til en videregående uddannelse.
”Det gør altså ikke noget, at en arkitekt ved, hvordan
man slår et søm i et bræt,” understregede partilederen
til stor begejstring for tilhørerne.
Netop en alsidig folkeskole står også højt på fynboernes ønskeseddel, afslørede spørgelysten i sidste time
af arrangementet, inden klapsalverne atter brød løs. Et
stort skulderklap til den nye politiske leder, der tidligere på dagen havde været på virksomhedsbesøg i Svendborg og på gaden i Odense foruden flere interviews med
lokale aviser, radio- og tv-stationer.
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Glad kristen
og konservativ ildsjæl
Af Lone Vibe Nielsen | foto Privat og Rasmus Flindt

S

olidt placeret på et læs roer på faderens trillebør. Tre år gammel. Sådan er Søren Pape
Poulsens første erindring om opvæksten
i barndomshjemmet. Et mindre landbrug
uden for Bjerringbro. Forældrene stemte på Venstre,
men opdrog deres eneste barn konservativt. Med masser af kærlighed.
Men også med krav og konsekvens.
Tidligt deltog Søren Pape Poulsen i
de daglige gøremål. Fodrede grise,
mugede ud, vaskede op. Siden havde
han job på tanken. Faderen var landmand, og moderen passede de gamle på det lokale plejehjem. At arbejde
hårdt var helt grundlæggende, ligesom fornuftig omgang med penge og
det at hjælpe andre var en fast bestanddel af opvæksten.
Her i Vejerslev 12
kilometer sydøst
for Bjerringbro blev grundstenen
for Søren Pape Poulsens vision
for Danmark lagt. Forældre
skal tage ansvar og træde i karakter i forhold til deres børn,
og staten skal slække kontrollen med borgerne. Lad snusfornuften råde. Danskerne kan selv
ordne langt mere i hverdagen.
”Det ligger helt dybt i mig at yde en
indsats. Svare enhver sit og ikke bruge flere
penge end man tjener. For eksempel kunne jeg aldrig
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drømme om at have overtræk på min konto. Og måske
allervigtigst hjælpe andre uden nødvendigvis at få noget igen. Særligt de svageste. Familien og opdragelsen
i hjemmet er for mig helt grundlæggende, ja, kernen i
at være konservativ. Børn har brug for masser af kærlighed og konsekvens. Desværre får
børn i dag ofte for lidt af det sidste.
De sukker efter grænser, men mange forældre er bange for at sige nej
til deres børn. Det gør børn utrygge, når de ikke ved, hvornår nok er
nok,” siger Søren Pape Poulsen.
Nådesløs modtagelse på Borgen
Bramfrit erklærede Søren Pape
Poulsen ved sin tiltrædelse, at han
kom direkte ude fra virkeligheden.
Underforstået i modsætning til livet bag de tykke borgmure. Men
også Christiansborg har sin virkelighed, og den er nådesløs. I modsætning til i Søren
Papes Poulsens postnummer hjemme i Bjerringbro er
intet her helligt. Heller ikke politikernes seksualitet. Så
der gik ikke mange dage, før den nye partileder fortalte omverdenen, at han er homoseksuel. Egentlig ikke
noget, han mente var relevant for andre at vide. Men
den går ikke i toppolitik, erfarede han hurtigt. Ethvert
skridt blev vendt og drejet. Havde Søren Pape Poulsen
kørt for stærkt. Fik Viborg IF en for støttende hånd i
økonomisk svære tider, og skal man ikke selv følge loven - også planloven - til punkt og prikke, når man som
konservativ erklærer sig tough on crime.

Det gælder om at gribe
chancen – og så yde sit
bedste, som politiker og
som menneske
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langt fra det liv, mine forældre lever. Jeg vil gerne vise
dem det USA, som jeg har besøgt en række gange, og
som jeg er dybt fascineret af. Efterhånden har jeg besøgt over 30 stater. Blandt andet besøgte vi den by, der
hedder Viborg. Det var en kæmpe oplevelse,” fortæller
Søren Pape Poulsen.
Et stort politisk forbillede er USA’s tidligere præsident
Ronald Reagan. Poul Schlüter herhjemme et andet.
Men faktisk tændte Centrumdemokraternes formand

”Jo. Naturligvis vil jeg følge loven, hvis Statsforvaltningen erklærer en beslutning ulovlig. Men netop planloven er uigennemskuelig og uforståelig. En erkendelse
også regeringen og KL, Kommunernes Landsforening,
er kommet til i forbindelse med kommuneaftalen fra
juni. Så nu er det bare med at komme i gang med at få
set k ritisk på loven. Hvorfor skal politikere på Christiansborg i detaljer bestemme, hvilke butikker, der må
sælge sutteflasker, og hvem der ikke må,” lød et af de
første politiske opråb fra Søren Pape Poulsen som partileder.
Familie i mange størrelser
Langtfra alt, der vedtages på Christiansborg, spiller i
danskernes hverdag. Efterhånden blander politikerne sig i alt for meget.
Familien skal mere på
banen, vurderer den
konservative politiske
leder. Og tøver ikke
med at sige det. Nok er
han smilende, venlig og
imødekommende som
få. Men han er også viljestærk, handlekraftig
og en kende utålmodig. At sidde på hænderne ligger
den nye politiske leder fjernt.

... alle fejler.
Hvis man ikke
begår fejl, er det fordi
man ingenting gør..!
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”Alle fejler. Hvis man ikke begår fejl, er det fordi man
ingenting gør,” er livsfilosofien. Selv har Søren Pape
Poulsen ingen børn, men det betyder langtfra, at han
ikke har nogen familie. En familie er meget mere end
blot forældre og to børn. Det er også bedsteforældre,
søskende, tanter og onkler, understreger han.
”Over halvdelen af den danske befolkning bor alene.
Men derfor har vi jo alle sammen en familie, som danner rammen om vores liv. Så når jeg taler om familien,
tænker jeg på langt flere relationer end blot den helt
traditionelle kernefamilie,” siger Søren Pape Poulsen.
Selv er han opvokset som enebarn, adopteret som
helt lille af sine forældre, der ikke selv kunne få børn.
Tidligt fik Søren at vide, at han havde ligget i anden
kvindes mave. Så at være adoptivbarn var ikke noget
”issue” dengang hjemme hos familien Pape Poulsen.
Sådan var det bare. Siden har Søren Pape Poulsen mødt
sin biologiske mor og de halvsøskende, det viste sig, at
han havde. Og han er hende dybt taknemmelig for, at
hun som ganske ung mor lod ham få en opvækst som
Svend og Ruth Pape Poulsen. De forældre, han i dag
ofte besøger og forsøger at støtte og hjælpe efter bedste
evne. Flere gange har han haft forældrene med på ferie
– senest en tre ugers tur til Florida.
Amerika og C-politik
”Jeg er meget betaget af mulighedernes land. USA er

Erhard Jakobsen store engagement tilbage i 70-erne den
politiske glød hos unge Pape. Evnen til at kommunikere
kort og klart imponerede. Og den politiske interesse fik
ekstra brændstof af jerntæppet og den ufrihed, mennesker bag det levede i. I 1987 meldte han sig som 15årig under de konservative faner og ind i KU. Ungdomsoprøret i det traditionelle Venstreland bestod i at male
store C-er på stalddørene på forældrenes gård. Stødt
og roligt tog det politiske engagement til. Konservativ
Ungdom blev hans andet hjem. Og tiden mindre til de
mange aktiviteter, fodbold, håndbold, badminton, kor
og skolekomedier, der tidligere havde beslaglagt de ledige timer, der var tilbage, når lektierne var onduleret.
Troen giver styrke
Søren Papes Poulsens aktive fritidsliv startede med indendørsfodbold om lørdagen. Eller rettere hver anden.
Som dreng gik Søren hver fjortende dag i kristen lørdagsskole. Kristendommen og jævnlige kirkebesøg var
en naturlig del af opvæksten i et område af Danmark,
hvor kirken som institution er stærkt funderet. Og den
kristne tro spiller stadig en vigtig rolle. Søren Pape
Poulsens går gerne i kirke og har i to perioder været formand for menighedsrådet i Bjerring Kirke. Troen tager
han med ind på Christiansborg. Her har enhver tale om
religion stort set fraværende, siden daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) efter Muham-

... den politiske interesse
fik ekstra brændstof af
jerntæppet og den ufrihed,
mennesker bag det levede i

med-krisen erklærede, at tro er en privatsag. Nej, siger
Søren Pape Poulsen. Religion er en personlig sag.
”Troen giver mig styrke. Jeg kan bede om styrke til at
kunne noget. Men jeg kan ikke bede om at få løst mine
problemer. Det skal jeg selv gøre. Det kan troen ikke. Jeg
ser det som en dyrebar gave. Den giver ingen mening
på en ønskeseddel, men er et grundfundament at stå
på. Det handler om nærvær, næstekærlig og medmenneskelig omsorg. Om at turde gå den vej, Jesus viser os
mennesker. For mig fylder glæden. Jeg er en glad kristen,” siger Søren Pape Poulsen.
Men tro må aldrig blive til politik, understreger han.
”Vi slår ikke op i biblen for at finde svar. Det adskiller os fra religiøse stater. Men kirkens betydning for os
danskere skal ikke undervurderes. Mange er mere funderet i den kristne tro, end de selv går og tænker over i
det daglige. I bund og grund er vores samfund indrettet ud fra en kristen grundholdning. Hele tankegangen
om at drage omsorg for andre, tage sig af de svageste
og møde mennesker med åbent sind, har dybe rødder i
kristendommen. Det er også kernen i at være konservativ,” siger Søren Pape Poulsen.
Sommerhus og masser af gæster
Arbejdet kommer let til at fylde meget. Sådan er det
også for Søren Pape. Men familie og venner skal der
være plads til. Heldigvis er omgangskredsen flittige til
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VI SØGER

20 frivillige
undervisere

til partiets nye lederuddannelse
Tag alle dine tidligere erfaringer med, når du som frivillig
underviser skal brænde igennem på vores grundlæggende
lederuddannelse. Det handler om at undervise vores frivillige ledere. Uddannelserne gennemføres som weekendkursus
og enkeltmoduler, der foregår lokalt i de enkelte storkredse,
typisk om aftenen. Som underviser er du med til at udvikle
egne undervisningsmetoder i samarbejde med dine kolleger.

at stikke uformelle middagsinvitationer ud. Om sommeren tager den nye politiske leder revanche. Når der
for alvor skal slappes af, rykker Søren Pape i sommerhus. Og så elsker han at have gæster. Gerne til traditionelle danske retter som flæskesteg fremtryllet på
grillen. Med forklædet på nyder Søren Pape Poulsen at
lave god mad, drikke rødvin og
hygge om vennerne. Havearbejde bliver aldrig hans foretrukne
beskæftigelse. Så hellere en god
bog eller et underholdende program i fjernsynet. Ikke nødvendigvis noget intellektuelt. ”Vild
med dans” og X-faktor kan godt
lokke partilederen til skærmen.
”Og så kan jeg godt lide at gå
på loppemarkedet eller slå et
smut forbi Lauritz.com. for at se,
om jeg kan gøre et godt køb. Jeg
hader at prutte om prisen, men
efterhånden er der gået noget
hobby i at finde flotte gamle møbelklassikere,” siger Søren Pape Poulsen.
Motion er også en yndet beskæftigelse. Men en mindre diskusprolaps i nakken sætter sine begrænsninger.
Da livremmen for et par år siden begyndte at stramme,
satte Søren Pape Poulsen sig for at smide de overflødige
kilo. En god beslutning. Som led i træningsforløbet fik
han ved et helbredstjek konstateret diabetes 2 og blev
beordret i øjeblikkelig medicinsk behandling. Heldigvis røg vægten ned, og Søren Pape Poulsen kunne igen

droppe insulinen. Så med måde kan han nu igen forlyste sig med nu med yndlingsspisen: Super Flyers.
Lærer for livet
Arbejdsmæssigt har Søren Pape Poulsen erfaring fra såvel den offentlige som den private sektor. Som uddannet speditør på Grundfos kender
han til virksomhedernes kår og
har fra tiden som lærer og ungdomsskoleleder god fornemmelse
for, hvad unge mennesker tænker, føler og ikke mindst mangler.
Her er kodeordene igen kærlighed, krav og konsekvens. Flere af
de tidligere elever mødes han stadig med mindst en gang om året. I
begyndelsen nytårsaften hvor de
fejrede Søren Papes fødselsdag.
”De elever, der har haft mig
som lærer, kan formentlig nikke
genkendende til, at jeg stillede
krav. Men også at jeg tog dem alvorligt som mennesker,”
siger Søren Pape.
Også som borgmester i Viborg fra 2010 har Søren
Pape Poulsen til trods for at han blev udskældt for skolelukninger høstet anerkendelse for sit engagement og
menneskelige fremtræden. For Søren Pape var det helt
naturligt at stille op til Folketinget i Vestjyllands-storkreds. Her har han hjemme. Her blev hans politiske
grundsten lagt. Herfra hans verden går.

... de elever, der
har haft mig som
lærer, kan formentlig
nikke genkendende til,
at jeg stillede krav.
Men også at jeg tog
dem alvorligt som
mennesker..!
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Kvalifikationer
Vores undervisere kan have vidt forskellige erfaringsmæssige baggrunde. Det vigtigste er, at du:
•  Har erfaring med undervisning og facilitering
af læreprocesser
•   Har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
•   Har ledererfaring fra frivilligt eller professionelt virke
•   Er en god formidler, der formår at brænde igennem
•  Har et godt kendskab til det frivillige virke i
Det Konservative Folkeparti
Du skal være parat til at bruge 3-5 weekender årligt, samt
5-6 aftener lokalt i storkredsene.
Du tilbydes
Opgaven er ulønnet, men du får dækket dine udgifter i forbindelse med udførelsen (transport, kost & logi). Du tilbydes
gode muligheder for personlig udvikling, samt at være med
til at præge en organisation i fremgang.
Ansøgning
Vi afholder informationsmøde for interesserede kandidater på
partiets landsråd, lørdag den 27. september 2014, kl. 13.00. Kort
ansøgning bilagt CV skal sendes til jens.mollenberg@ft.dk
senest 6. oktober 2014. Samtaler afholdes inden for 14 dage
efter ansøgningsfristen. Introduktionskursus for undervisere
afholdes i weekenden 30. januar - 1. februar 2015.
Yderligere information kan fås hos
Jens Møllenberg. . . . . . . . . . tlf. 61 62 47 43
Søren Bjarke Laugesen. . . . tlf. 27 50 70 33
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Aktive medlemmer

Politisk gødning
til græsrødderne
Af Lone Vibe Nielsen

I

ntet kommer af sit selv. Ej heller succes. Det kræver hårdt arbejde på alle niveauer.
Det er erkendelsen også i Det Konservative Folkeparti. Derfor har partiet sat gang i et større
udviklingsarbejde, der fra top til tå skal ruste organisationen. Lokalt skal partiforeningerne bliver bedre til
at tage imod nye medlemmer, så de fra dag ét føler sig
velkomne og inddraget i det politiske arbejde.
”Hvis det er det, de ønsker. På samme måde skal
”gamle” medlemmer i større grad involveres i de mange græsrodsopgaver, der gør det endnu sjovere at være
politisk aktiv,” forklarer projektleder Søren Bjarke Laugesen, Det Konservative Folkeparti.
Succes og aktivitet
Selv har Søren Bjarke Laugesen i en årrække været
vælgerforeningsformand for partiet i Vejen og arbejdet
med HR i Post Danmark. Så han ved, hvordan det er at
sidde langt væk fra Hovedkontoret på Christiansborg.
Ikke kun geografisk men også mentalt kan afstanden
virke overvældende. Det skal der ændres på nu. Efter at
have taget en master i procesforbedring og procesledelse på Roskilde Universitetscenter om netop ”Den gode
vælgerforening” i Det Konservative Folkeparti, er han
nu i gang med at sætte handling bag ordene. Det skal
være en succesoplevelse at være medlem af partiet –
uanset hvor du bor.
”Alle, der melder sig ind i Det Konservative Folkeparti,
får en velkomstpakke. De fleste melder sig ind i et parti,
fordi de på et eller andet plan ønsker at være politisk aktive. Men alt for få hører efterfølgende fra Det Konservative Folkeparti. Derfor skal vi blive bedre til at indfri
de forventninger, medlemmerne har. Har det nye – eller gamle medlem – eksempelvis politiske ambitioner
om at opstille til byrådet, gå ind i bestyrelsesarbejde,
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hjælpe til i valgkampen med at hænge plakater og lignende eller måske blot i ny og næ komme for at høre et

Hvis lysten og
engagementet
er der, kan det at
være politisk aktiv blive en fritidsinteresse på linje
med at gå til fodbold
eller badminton.
inspirerende politisk oplæg. Hvis vi bliver bedre til at
afstemme og indfri forventningerne, får medlemmerne
langt mere valuta for medlemskabet. Og jo flere engagerede medlemmer, jo bedre for partiet,” siger Søren
Bjarke Laugesen.

blive en del af det fællesskab, der opstår omkring det
politiske arbejde. Det bliver meget lettere, når man først
en gang har været med til at dele ”flyers” ud i gågaden
eller hænge valgplakater og lignende. Hvis lysten og engagementet er der, kan det at være aktiv blive en fritidsinteresse på linje med at gå til fodbold eller badminton.
Som kammeraterne på fodboldholdet ofte bliver ens
venner, dannes mange venskaber også i partiarbejdet.
Så der er mange fordelene ved at få medlemmerne engageret,” siger Søren Bjarke Laugesen.

Politik som hobby
Flere og mere tilfredse medlemmer vil givet fornyet dynamik i partiet. Såvel i dagligdagen som i forbindelse
med valgkampen bliver medlemskabet mere spændende, hvis det også bliver påskønnet, at den enkelte giver
netop det nap med, som de selv har lyst og tid til. Jo flere
aktive medlemmer, jo flere til at udbrede det konservative budskab.
”Bliver medlemmerne aldrig spurgt om, hvad de gerne vil bidrage med, er det måske ikke altid lige let at

Frivillige undervisere søges
Arbejdet med at geare partiorganisationen til at gøre
det optimalt for medlemmerne at være en del af netop
Det Konservative Folkeparti betyder, at ledere på alle
niveauer i partiet skal klædes bedst muligt på til at beklæde den funktion, de udfører. En sådan grundlæggende lederuddannelse bygges langt hen ad vejen op af
frivillige undervisere, der har lyst til at bruge deres vidt
forskellige erfaringsmæssige baggrunde til at undervise partifæller i de enkelte storkredse.
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Familieliv

...i det hele taget
er familiens rolle
undervurderet
i dagens Danmark.

Familien

som første prioritet
Af Lone Vibe Nielsen | foto Privat

A

t valget faldt på Det Konservative Folkeparti var
langt fra tilfældigt. Men
alligevel
overraskende
for ægteparret Julie Frost Simonsen og
Theis Simonsen, da de for godt et års tid
siden besluttede sig for at finde ud af,
hvilket politisk parti der lå tættest på
deres livsværdier. Begge interesserer sig
levende for politik og ”hvor samfundet
bevæger sig hen” er ofte til debat i hjemmet i Gentofte.
”Men efterhånden synes vi ikke længere, at vi blot kunne sidde hjemme og
brokke os ved stuebordet. Vi blev nødt til
at finde et parti at melde os ind i. Så vi
begyndte systematisk at undersøge de
forskellige partier – og ikke mindst finde
frem til, hvad vores værdier egentlig var.
Og vi kom vi frem til, at vi delte mange
værdier med de konservative. Det var
ikke det, vi troede først. Jeg havde nok
regnet med at være tættest på de Radikale - og at Theis nok var tættest på Liberal Alliance,” siger Julie Frost Simonsen.
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Mærk livet
Synet på familiens rolle, det sociale ansvar og erhvervspolitikken tiltalte parret. Netop familien, fællesskabet lokalt
og de nære relationer er vigtige for Julie Frost Simonsen og Theis Simonsen,
der er henholdsvis nyuddannet jurist
og CBS-uddannet/iværksætter fra henholdsvis Vejle og Nordjylland. Efter de er
blevet forældre til Agnes på knap to år,
har prioriteterne for alvor ændret sig.

”For os er familien hele omdrejningspunktet for vores liv. Sådan har vi aldrig
været før. Tidligere gik vi ofte i byen med
vennerne. Men nu er det vigtigste for os
at få skabt et godt fundament i familien.
I en verden, hvor vi tænker karriere, det
hele er globalt og alt går hurtigt, er det
vigtigt også at fokusere på de nære relationer. Geare lidt ned. Ja, komme tilbage
til det, det også er at være menneske,”
siger Theis Simonsen.
Som iværksætter forsøger han i tværfagligt samarbejde med forskere fra
Københavns Universitet at bygge broer
mellem grundforskning og nye teknologier og få det ud på markedet. Målet
er at bruge nye teknologier på en mere
bæredygtig måde. Og netop bæredygtighed forstået bredt er vigtig for familien.
I hverdagen. Ikke kun erhvervsmæssigt
men også socialt og menneskeligt. At
hjælpe og støtte hinanden i nærmiljøet.
Ingen ironman her
Hjemme hos Julie, Theis og Agnes har

fællesskabet førsteprioritet. Stabilitet og
ro omkring familien er alfa omega.
”Vi gør meget ud af at spise aftensmand sammen. Hver aften. Ikke noget
med, at vi farer rundt til alle mulige ting.
Der er jo ingen regler uden undtagelse.
Men sådan nogle traditionelle dyder,
hvis man kan kalde det det, er vigtige at
opretholde. For at føle sig tryg og glad.
Som et helt menneske,” siger Julie Frost
Simonsen.
Først og fremmest handler det om at
tilgodese familiens behov. Det er den –
ikke de enkelte individer, der tilgodeses.
At være en familie handler jo ikke om,
at jeg skal realisere mig selv. At jeg skal
have en karriere. Og du skal have en karriere og realisere dig selv. Så kan vi køre i
to parallelle spor, hvor vi har nogle børn
inde i midten som et slags fælleseje. At
være familie handler om, at det er familien først. At det er familien, der skal realiseres. Det betyder jo ikke, at man ikke
selv kan have et job, og at man ikke selv
har ting, man gerne vil. Men det betyder,

at fokus først og fremmest er på familien. Det er vigtigt for os i hvert fald;” siger
Julie Frost Simonsen.
Pligt til at hjælpe
I det hele taget er familiens rolle undervurderet i dagens Danmark, pointerer
parret. Fint at vi har et velfærdssamfund, men efterhånden er det som om,
at myndighederne klarer alt, mens familien nærmest klientgøres.
”Der er behov for, at familierne tager
ansvaret tilbage. At det ikke så meget
er staten, der altid skal gå ind og hjælpe. Men at man faktisk i familien har en
stor pligt til at sørge for hinanden. Det er
nærheden, der er det vigtige. Også i lokalområdet. I dag skal alle have en bid af
kagen. Det handler om at fordele ydelser
i stedet for at sige; Godt, hvad har den
enkelte familie brug for. Det er også det,
konservative står for. Jeg tror bare, at
man skal have budskabet bredt mere ud.
At det familiemæssige har stor betydning, understreger Julie Frost Simonsen.

Bedst for barnet
Parret så derfor gerne, at familien reelt
fik bedre mulighed for selv at bestemme,
om børnene skal passes af mor eller far
derhjemme de første leveår.
”Nu er det jo nærmest samfundet, der
dikterer, at du skal sende dit barn i vuggestue og børnehave. Godt nok betaler
familien selv måske 3500 kroner for at
have barnet i institution, men kommunerne betaler jo de resterende 10.000
kroner, det faktisk koster. Hvis man lod
de penge følge barnet, ville det reelt blive
op til forældrene at vælge, om man vil
have sit barn i institution. Jeg synes da,
at man politisk skal overveje, om det er
hensigtsmæssigt at have et samfund,
hvor begge forældre arbejder så meget
og stresser så meget som i dag. Det er jo
en enorm stressfaktor. Den evige dårlige
samvittighed. Skal jeg være på arbejde
eller skal jeg være ved mit barn og give
det de bedste livsvilkår,” siger Theis Simonsen.
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John Christmas Møller arbejdede
sig op i partiet og tordnede
mod at skære ned på forsvaret.

Da
piccoloen
Da piccoloen

tabte suppeterrinen
tabte suppeterrinen

Stauning-regeringen faldt dog i 1926 på uenighed med
De Radikale om kriselovgivning, og Madsen-Mygdal
dannede en ren Venstreregering med Det Konservative
Folkeparti som et meget betinget støtteparti. Faktisk
fik Venstre kun lovet tid til at fremlægge sine kriseforslag. Forhandlingerne var besværlige. Venstre så alene
på mulige nedskæringer af de offentlige udgifter, mens
De Konservative også ville øge statens indtægter ikke
mindst ved hjælp af told. I første omgang vandt Venstre, men det var et forbitret konservativt parti, som i
1928 valgte Christmas Møller til ny politisk leder efter
Pürschel.

Af Lars Christensen | foto Den Store Danske Encyklopædi

D

et var ikke nogen let begyndelse for Det Konservative Folkeparti. Partiet fik nok sit program og sin struktur på plads ved
stiftelsen i 1916. Men der var langt fra enighed om den politiske linje eller hvilke målgrupper, man skulle rette sig imod.
Det førte til heftige sammenstød mellem partiets storindustri-fløj og en fløj,
der så partiet som et mellemstandsparti. Partistifter Asger Karstensen og
den statskonservative økonom L.V. Birck blev skubbet ud af partiet i den
kamp, og storindustriens leder, Alexander Foss, sled sig op.
Det gav plads til andre konservative. Ikke mindst den unge John Christmas Møller, som blev valgt til Folketinget i 1920, arbejdede sig ved uhyre
flid og organisatorisk snilde op i partiet. Først i 1920erne, der var præget
af politisk og økonomisk krise, tegnede den autoritære Victor Pürschel dog
partiets politik. Konservative støttede Niels Neergaards Venstreregering
1920-24, men kæmpede imod blandt andet Venstres forsøg på at beskære
forsvaret.

Forsvaret splitter partiet
Venstre mente, at Danmark efter 1. Verdenskrig var rigeligt dækket ind af
medlemskabet af Folkeforbundet, men De Konservative stolede ikke på det,
”ingen – heller ikke Forbundet – vil røre en Finger for at hjælpe et Land, der
ikke selv har Viljen til Livet,” hed det i en nærmest profetisk udtalelse. En
forsvarsaftale kom i hus i 1922, men med et splittet konservativt parti.
To år efter fik Danmark sin første socialdemokratiske regering med Thorvald Stauning som statsminister. Det blev dog ikke det chok, som mange
borgerlige havde frygtet. Dels var socialdemokraterne – også dengang –
afhængige af Det radikale Venstre, dels var der stadig borgerligt flertal i
Landstinget, som skulle godkende alle love. Derfor blev et socialdemokratisk forslag om total afrustning for eksempel afvist.
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Advarsel mod blind V-støtte
Allerede på sit første landsråd som leder i efteråret 1928
advarede Christmas Møller Venstre om, at De Konservative ikke blindt ville støtte regeringen:
”Vil Venstre paa den Maade en Kamp med de konservative, saa kan de faa den. Vi er parat. Vi ønsker ikke
Kampen. Vi har ofte nok peget paa Samarbejdets store Betydning; men nægtes kan det ikke, at et og andet
kunne tyde paa, det kan blive nødvendigt at lære Venstres Regering og Rigsdagsmænd fornuft gennem en
Kamp,” tordnede Christmas Møller og fik landsrådets
opbakning til den hårde linje.
Næste skridt var at få en udtalelse fra oberst Erik
With om, at Venstres forsvarsudspil var helt utilstrækkeligt. Dermed var officersflanken i partiet dækket af.
Forhandlingerne om forsvarsforliget brød sammen
i februar 1929, og da Venstre og Konservative heller
ikke kunne enes om bevillingerne til forsvaret på det
kommende års finanslov, traf den konservative folketingsgruppe en skelsættende beslutning: at undlade at
stemme for den endelige finanslov.
Valgnederlag og hård kritik
Det radikale Venstre ville også undlade at stemme, og
dermed blev det afgørende, hvad Socialdemokratiet
gjorde. Hvis det stærkt pacifistiske parti også undlod at
stemme, blev finansloven vedtaget med kun Venstres
stemmer. Men Stauning ville ikke lade denne chance
gå fra sig. I årevis havde han tordnet imod den meget
liberale regering. Så ved den endelige afstemning om
finansloven den 21. marts 1929 kom regeringen i mindretal med stemmerne 45 mod 52. Dagen efter udskrev
Madsen-Mygdal valg. Her mistede Det Konservative
Folkeparti seks mandater, Venstre tre, og Stauning
kunne danne regering med de radikale – en regering,

som viste sig at holde, indtil besættelsen satte helt nye
standarder for politik.
Blandt mange konservative var kritikken af Christmas
Møller hård. Og Venstre har aldrig tilgivet partiet, at det
ikke holdt hånden under Madsen-Mygdal. Det konservative landstingsmedlem Julius Schovelin talte hånligt
om, at den unge, uerfarne Christmas Møller som en
anden klodset piccolo havde tabt suppeterrinen. Et billede, der er blevet stående.
Katastrofale konsekvenser
Imidlertid var der tale om et åbent og længe forberedt
forsøg fra Christmas Møller, med bred opbakning i baglandet, til at vise Det Konservative Folkepartis absolutte uafhængighed. Og at resultatet ville blive et valg,
var i øvrigt langt fra givet. Christmas Møller talte for, at
Christian 10. burde indkalde partierne til en drøftelse
af mulighederne først, hvilket kunne have åbnet op for
en ny regeringskonstellation, måske med konservativ
deltagelse. Endelig må det – dengang som nu - være tilladt at gøre opmærksom på, at ikke al politik er taktik
og spin:
For det stadig meget unge og uhomogene parti var
forsvaret den absolutte mærkesag over alle andre, som
man måtte stå fast på. Den efterfølgende efterladenhed
på dette område i 1930’erne viste, at Det Konservative
Folkeparti havde ret i de katastrofale konsekvenser af
nedskæringer på netop forsvaret.
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KU-beretning

















Hvor voksede Søren Pape op?



Mai og Søren på virksomhedsbesøg for nylig.
I hvilken stor dansk
virksomhed har Søren
selv arbejdet?







Af Mikkel Ballegaard | foto Privat























En begivenhedsrig sommer i den konservative bevægelse kulminerede med en af de største nyheder i dansk politik: Et formandsskifte.



























Vindere, løsning og afleveringsdato
Når du har løst kryds og tværs’en, kan du være med
i konkurrencen om 2xgavekort på 200 kroner til Bog
&Idé. Du skal blot indsende løsningen til info@konservative.dk – husk at skrive dine kontaktoplysninger.
Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Seneste dato for indlevering af løsning er den 31. oktober.
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- og tak til Lars







Velkommen til Søren

Løsning på seneste PH-krydsord, nr 2, 2014 er: Stjernekasterne.
Vinderne blev: Carsten Hussing, Pinievangen 64, 3450
Allerød og Grethe Seiding, Kirkestenten 11, Skt. Klemens, 5260 Odense S

J

eg har som en del af Konservativ Ungdoms ledelse, både før og under min tid som KU-formand, nydt samarbejdet med Lars Barfoed.
Vi har ikke altid været enige om alle politiske
sager, men jeg har sat pris på det arbejde, som
Lars har lagt for et mere konservativt Danmark. Stor
tak for indsatsen.
Samtidig vil jeg byde den nye formand, Søren Pape,
velkommen. Søren er på mange måder ”en gammel
kending” i Konservativ Ungdom. Han har selv været
aktiv i organisationen, og de sidste mange år har han
hjulpet os i KU. Eksempelvis har Søren undervist på
mange af vores kurser i KU’s politiske uddannelsesprogram. Det er derfor ikke et nyt samarbejde, vi skal
skabe. Men det får selvsagt en ny form – og ikke mindst
et nyt hovedformål. Med Søren i front for Det Konservative Folkeparti skal vi nu endegyldigt og med stor fokus
se frem mod næste folketingsvalg.
Målene er klare
Vi skal vælte den røde regering og sikre konservativ
mandatfremgang. Danmark har behov for at slå ind på
en politisk kurs, hvor den offentlige sektor mindskes,
og den enkelte families ansvar dermed øges. Skal danskerne overbevises om det, kræver det en stor indsats
og dygtighed. Men det kan godt lykkes.

Allerede nu skal vi på banen, selv om der kan gå næsten et år, før Helle Thorning vælger at trykke på knappen. Vi er kampklare i Konservativ Ungdom. Hvis der
er noget, en KU’er elsker og brænder for, er det at føre
valgkamp. Vi kan spille en stor og vigtig rolle – og det
agter vi at gøre i den konservative valgkamp frem mod
det kommende folketingsvalg.
Allerede nu har 10 KU’ere meldt sig på banen som
kandidater til Folketinget. Hver især vil de gøre alt for at
overbevise så mange vælgere som muligt om, at de skal
stemme konservativt, så vi på landsplan får fremgang.
KU-kandidaterne har evnerne til at sprede det konservative budskab, men de skal heldigvis ikke gøre det alene. Bagved står en hel organisation af KU’ere, som har
tænkt sig at give den gas.
Jeg er selv en af dem. Personligt kan jeg ikke vente
med at hænge plakater op i lygtepælene, deltage i debatter og dele valgkampsmateriale ud på uddannelsesinstitutioner og det lokale torv. Jeg glæder mig til
at kæmpe sammen med alle KU-kandidaterne, ja med
alle konservative kandidater. Sammen med Søren skal
vi nok skabe konservativ fremgang.

God valgkamp..!
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Opslagstavlen

50 års-jubilæum

Opslagstavlen
KSL

Nye ansigter
Simon Merrild Lyngsø, 26 år og cand. scient.
pol. er 1. juni tiltrådt som politisk konsulent i politisk-/økonomiske afdeling.
Peter Lemmich, 30 år og cand. scient. pol., begyndte 1. september som rådgiver i kampagneafdelingen. Han kommer fra en stilling som
politisk assistent for Bendt Bendtsen.

Informer os
Er du flyttet har skiftet
e-mail adresse eller lignende
vil vi gerne have besked om det, så vi fortsat kan
servicere dig korrekt.
Send en e-mail til medlem@konservative.dk med
oplysningerne

Kontakt os!
Partisekretariatet kan kontaktes på tlf. 33 37 43 44
mandag til torsdag mellem 10 og 16 og fredag mellem 10 og 15. Man kan naturligvis også e-maile til
den sædvanlige mailadresse: info@konservative.dk.

aktiviteter 2014
Oktober
7.	Folketingets åbning
Christiansborg, København
24.-25.	Kursus for vælgerforeningsbestyrelser:
”Den attraktive vælgerforening”. Hillerød.

November
5.	Introaften for nye medlemmer.
Christiansborg, København. Kl. 16.30-19.00
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som studenterpolitisk fikspunkt
Af Andreas Teckemeier , landsformand (KSL)

Fremmarch på de sociale medier
Det Konservative Folkeparti har fuld fart på de sociale medier, og vores sociale medieplatforme har
tilsammen over 100.000 fans og følgere.
På Twitter har partiet lige rundet 5.000 følgere.
Det er dobbelt så mange som ved årsskiftet. På Facebook er vi tæt på 10.000. Så gå gerne ind på Facebook og synes godt om partiet og del vores side
med jeres venner, så vi kommer forbi den magiske
grænse på landsrådet.

Webmasterhotline
Er du lokal webmaster og har behov for support
til foreningens hjemmeside i Sitecore, kan du hver
mandag mellem kl. 19 og 21 ringe til vores webmasterhotline på telefon 33 37 43 78 og få hjælp.

50 år

Mød medarbejderne
i Foreningsservice
Når du ringer til os, er den første medarbejder du
får i røret enten sekretær Annette Winther, servicekoordinator Annette Wiibroe eller afdelingschef René Nørbjerg.

N

yt Navn – Samme Politik. Sådan lød
sloganet fra tidligere uddannelsesordfører Mai Mercado i forbindelse med sit
navneskift, og det samme kan siges om
Konservative Studerendes Landsorganisation (KSL).
I 1964 blev Danmarks Konservative Studerende oprettet af studenterforeningerne i Århus og København,
og dette blev startskuddet til en fælles national kamp
for konservativ studenterpolitik.
På 50 år er foreningen vokset geografisk og tæller nu
foruden de oprindelige foreninger i Århus og København også medlemmer i Odense, Aalborg og på Frederiksberg. Navnet er et andet, men opgaven den samme:
at give national opbakning til det stærke arbejde, som
vores studenterforeninger gør rundt omkring i landet.
Fra at bekæmpe undervisning i marxistisk økonomi i
60’erne til at værne om de studerendes ansvar for egne
studier i 2010’erne er Konservative Studerende til stede
og engageret i såvel udviklingen lokalt på universiteterne som den nationale politik.
Landorganisationen går også forrest, når det gælder
det internationale engagement. Siden grundlæggelsen i 1964 har KSL været aktivt deltagende i European
Democrat Students (EDS), som er European People's
Partys (EPP) officielle studenterorganisation. En organisation der over de sidste 50 år selv er vokset fra en
håndfuld nordeuropæiske lande til at omfatte en lang
række europæiske og europæisk sindede lande.
Varigt fællesskab
KSL er også aktive i det nordiske samarbejde igennem
deres medlemskab af Nordens Konservative Studenterunion (NKSU), der omfatter skandinaviske og baltiske lande samt Storbritannien. Vi er i KSL stolte over
i år at have medlemmer valgt til såvel bureauet i EDS
som præsidentposten i NKSU.

KSL har til trods for et mere beskedent medlemstal
end søsterorganisationen Konservativ Ungdom fostret
en stor del af partiets talenter og fremtrædende politikere som Lene Espersen, Connie Hedegaard og Per
Stig Møller. For at give tidligere medlemmer mulighed
for stadig at mødes og støtte den konservative sag på
universiteter er der oprettet Konservative Studerendes
Støtteforening, der de seneste år har holdt flere velbesøgte arrangementer med spændende talere - ofte med
baggrund i netværket af nuværende og tidligere konservative studerende.
Da KSL drives udelukkende af medlemskontingenter
og andre private midler, betyder bidragene fra støtteforeningen og dens generøse medlemmer meget for
økonomien i KSL og muligheden for fortsat at støtte op
om den konservative studenterbevægelse i Danmark.
Studenterpolitik er hårdt arbejde, men der har altid
været tradition for at slå sig løs, når der var grund til det.

50 års jubilæum
I anledning af foreningens 50 års jubilæum
inviterer KSL, sammen med vores støtteforening,
til festkonference

LØRDAG DEN 8. NOVEMBER
med oplæg og interessante perspektiver på
konservatisme og studenterpolitik.
Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1, 1167 København K
Tid: 13.00 – 17.00
Tilmelding til:
Landsformand Andreas Teckemeier: ajt@kskbh.dk
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KK 1975
Lars Barfoed

KK – KU’s

sagnomspundne

konsulentkursus

grammet. I dag er der masser af fysisk aktivitet som
løbeture og armbøjninger, og man skal stadig banke på
døren, som man gør i forsvaret, inden man får lov til
at gå ind.
Op igennem århundredet er KK blevet kendt i alle
politiske kredse i Danmark for den noget særlige stil.
KU’erne er stolte af traditionen, som de andre politiske
ungdomsorganisationer skiftevis gør grin med og er
misundelige på.
Når aspiranterne ankommer til kurset, får de besked
på at aflevere deres ure, mobiltelefoner og alt andet, der
kan hjælpe dem i kontakt med omverdenen. En del af
konceptet ved KK er nemlig, at aspiranterne skal koncentrere sig 100 procent om kurset, og så må mor og
far, politiske nyheder og sommerens sportsresultater
vente en uge.
Politik og nationalsang
Aspiranterne får kun få timers søvn hver nat. De ved
ikke, hvornår de står op, og de ved ikke, hvornår de går
i seng. Dagene udnyttes til fulde med oplæg, foredrag
og diskussion om alt fra mikroøkonomi over forhandlingsstrategi til pressehåndtering og kampagnearbejde.
Imellem de forskellige indlæg samles aspiranterne ved
flagstangen til fællessang. Typisk sange der har med
politik eller fædrelandet at gøre.
Udover de 15 aspiranter indeholder kurset en KKledelse, der typisk består af landsformanden og to andre, og et hold af to eller tre kokke, der sørger for rigeligt mad til de prøvede kursister. Ledelsen rolle er

En hel uge uden ur, computer, mobiltelefon og kontakt til omverdenen, men med masser af armbøjninger på kommando og kun
ganske få timers søvn hver nat. Lyder det tillokkende? Var det
noget, du frivilligt ville melde dig til?

D
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skulle bestå andre kurser for at have mulighed for at
ansøge.
Armbøjninger og fællessang
KK har rødder helt tilbage til 1940’erne, hvor KU’ere
med militærbaggrund på samme sted ved sommerhuset Guldberghus uddannede medlemmerne i modstandskamp mod besættelsesmagten. Dengang var der
forskellige øvelser inden for militærtræning på pro-

KK 1984
Brian Mikkelsen

”Jeg husker tydeligt
KK som et fantastisk
sommerkursus,
der
gav mig venner for
livet og en masse fagligt indhold, som jeg
har trukket på siden
da.”

KK 1989
Søren Pape

”Det var helt vildt hårdt, men det var helt
vildt fantastisk. Følelsesregistret røg frem og
tilbage fra overlykkelig til træt og nedtrykt
mange gange om dagen. Da jeg kom hjem,
var jeg høj over kurset og de mange nye venner i ugevis, og når jeg tænker tilbage på det,
får jeg samme følelse igen. KK er ganske enkelt vildt fedt.”

KK 2001
Mai Mercado

Af Morten Scheelsbeck | foto Privat

e fleste ville nok svare nej tak til tilbuddet. Men hvert år i juli drager 15 udvalgte KU’ere fra forskellige dele af landet af
sted til KU’s sommerhus Guldberghus
ved Kobæk Strand for at deltage i årets konsulentkursus (KK).
KK er Konservativ Ungdoms højeste og mest prestigefyldte kursus, og aspiranterne, som de kaldes, har
selv ansøgt om at komme med. De har desuden forud

”KK var en intens og stærk oplevelse. Jeg
var i løbet af ugen ved at segne om af
træthed på grund af lange nætter med
redigering af næste morgens konsulentavis og lignende, men jeg fik samtidig masser af energi, inspiration og nye venner. En
herlig uge, som jeg ser tilbage på med stor
fornøjelse.”

at være bussemænd, der sørger for streng disciplin, og
kokkene har mere en hyggerolle som dem, der tager sig
lidt mere af aspiranterne, når de er trætte og har brug
for støtte.
KK er noget, der har en særlig plads i hukommelsen
hos dem, der har deltaget i årenes løb. Alle tidligere
KU’ere kan huske, nøjagtigt hvornår de var på KK, nøjagtigt hvem de var i gruppe med, og nøjagtigt i hvilken
seng de sov.

”KK var hårdt, inspirerende og lærerigt. I utallige valgkampe har jeg
efterfølgende sagt til mine
kampagnefolk, der også
har været KU’ere, at det slet
ikke har været så hårdt i
kampens hede, og at de bare
skal tænke tilbage på følelsen af træthed på KK. Så kan
man pludselig finde den ekstra energi frem, der skal til.”
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danske idéer, der hitter i udlandet
Besøg Industriens Hus på Kulturnatten
i København 10. oktober

Mød otte danske virksomheder og smag, føl og hør deres bedste idéer.
Du kan styre robotter, bygge dit eget drømmehus sammen med arkitekter
eller tage med på en tur i rummet.
Du kan også male med lys på facaden af DI’s store hus. Du kan komme på
en rundvisning, og så kan du høre, hvordan det lyder, når 40 udvekslings
studenter fra CBS synger i kor.
Vi ses til Kulturnatten i Industriens Hus fredag den 10. oktober.

Køb dit kulturpas på kulturnatten.dk

