Kære medlem af Venstre Ringkøbing-Skjern
Jeg skal hermed gøre opmærksom på, at jeg gerne vil være jeres folketingskandidat.
Da jeg allerede er valgt, vil jeg således kunne repræsentere kredsen i Folketinget med
det samme. En kreds med et så stærkt Venstre-DNA, som Ringkøbing-Skjern, bør altid
have et folketingsmedlem.
Der er mange grunde til, at det netop er Ringkøbing-Skjern, som jeg gerne vil
repræsentere.
Jeg er vokset op på landet i Nordjylland og rundet af det Danmark, hvor alting står lidt
længere fra hinanden, og hvor man hjælper naboerne, og bakker sit lokalsamfund op.
Mine værdier er rundet af alt det, som jeg har fundet på mine efterhånden mange besøg
til det vestjyske.
Da Maria og jeg fik vores søn Johannes, vidste vi, at vi skulle tilbage til Jylland igen. Vi
ønskede, at Johannes fik en opvækst med de værdier, som vi selv er rundet af. Jeg
bliver selvfølgelig aldrig vestjyde af æt, men jeg håber at blive det af gavn.
Det er værdipolitikken, der betyder mest for mig. Jeg står både politisk og privat tæt på
gode folk som Søren Gade, der har gjort alt for at overbevise mig om, at RingkøbingSkjern ville være det helt rigtige for os.
Vi skal passe godt på vores land og alt det vi har fået i arv. Danmark er et af de fineste
og mest ordentlige lande i verden. Danmark er et af de lande, hvor det er lettest at
udleve sin egen drøm for livet. Det skal vi bevare og nænsomt udvikle.
Hvis I ønsker mig som jeres medlem af Folketinget, vil jeg straks flytte til kredsen. Man
kan ikke repræsentere en kreds som jeres uden at bo i den. Sådan er det bare.
Jeg håber på jeres opbakning, og hvis jeg bliver valgt, gælder det kommunalvalget, hvor
jeg glæder mig til at hjælpe de mange gode Venstre-kandidater.
De bedste hilsener
Mads Fuglede

