Kære Venstre medlem i Ringkøbing-Skjern Kommune
Som en af bejlerne til det ledige folketingskandidatur i jeres kreds, så vil jeg hermed gerne benytte mig af
muligheden for at sende dig en hilsen forud for valghandlingen.
Jeg synes, at det giver god mening, at man bor i den kreds, man stiller op i. Det handler om at være ude ved
borgerne. At være tilgængelig og synlig. At lytte til hvad der rører sig. Kort sagt at være i synk med det der
foregår. Skulle jeg blive valgt som jeres folketingskandidat kan I derfor snart se frem til en ny familie i
Naturens Rige. Og måske I også kan bruge en god organist. Det vil i så fald glæde min kone 
Efter 10 års virke med kommunalpolitik på vores egn så har jeg et stort ønske om at kunne hellige mig
landspolitikken til gavn for udvikling, vækst og handlekraft i Vestjylland – vores fælles fremtid.
Men også en fremtid hvor værdierne får lov til at fylde mere. Ellers bliver vi bare en tom skal uden indhold.
For mig handler det derfor om at øge borgernes frihed i respekt for, at vi er et folkeligt fællesskab med en
tusindårig kristen kulturarv.
Ja, hvor ser vi Ringkøbing-Skjern Kommune om 20 år? Hvor ser vi i det hele taget Danmark i fremtiden.
Vigtige spørgsmål at forholde sig til. Spørgsmål jeg gerne vil bidrage med svar på sammen med jer.
For mig betyder det blandt andet, at vi skal
- skabe udvikling, vækst og handlekraft i Naturens Rige
- trække på samme hammel i den vestjyske storkreds
- have vores andel af de nationale infrastrukturinvesteringer
- have respekten tilbage for de producerende erhverv
- have færre lovmæssige benspænd for det private initiativ
- tale vores egn op – vi kan så meget i kraft af de værdier, vi er rundet af i Vestjylland.
Jeg kan trække en kæmpe bunke stemmer i min gamle kreds - Holstebrokredsen. Det får vi brug for. Ved
FV19 blev jeg endda kåret til den mest populære kandidat blandt samtlige kandidater i den vestjyske
storkreds i DR´s kandidattest, og nr. 3 i TV2´s tilsvarende kandidattest. Jeg har derfor en generel appel i
hele den vestjyske storkreds.
Jeg er handelshøjskoleuddannet, men mit udgangspunkt er højskolevenstre. Oplysning, dannelse og
uddannelse er derfor vigtige pejlemærker for mig. Et ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup er derfor også
noget, jeg har med i rygsækken.
Jeg tror på de kristne værdier. Jeg er kristen og min kone er troende kristen. Vores pige går i den Kristne
Friskole. Danmark er et kristent land - historisk og kulturelt, og det skal det blive ved med at være.
Uanset hvad så vil jeg ønske dig et godt valg i forhold til dine præferencer.
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