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VALGÅR: I det sene-
ste halve år har 
Jakob Kjærsgaard 
kæmpet for, at Bør-
nehaven Vangebovej 
ikke skal lukkes. 
Kampen har nu ført 
til, at han stiller op 
til kommunalvalget 
for De Konservative.

Af Lars Sandager Ramlow

RUDERSDAL: Selv i sin vilde-
ste fantasi havde Holte-bor-
geren Jakob Kjærsgaard 
aldrig forestillet sig, at han 
ville gå ind i politik. Ikke 
desto mindre, er det nu det, 
han gør. Til kommunalval-
get den 21. november står 
hans navn på den konser-
vative liste i selskab med 
partiets nye spidskandidat, 
Kenneth Birkholm.

- Som så mange andre, 
har jeg som borger og for-
ælder oplevet, hvordan 
kommunens dispositioner 
har påvirket min familie og 
mig. Hele forløbet omkring 
Børnehaven Vangebovej 
har givet mig et kig ind i 
kommunens maskinrum på 
godt og ondt, og især borger-
inddragelsen har jeg oplevet 
som en mangelvare. Jeg har 
også fulgt med i de politiske 
dagsordener, hvor jeg blandt 
andet er stødt på udfordrin-
gerne for Vangeboskolen. 
Det er min oplevelse, at der 
virkelig er brug for en stærk 

forælder-stemme i kom-
munalbestyrelsen, siger 
Jakob Kjærsgaard.

God dialog med Jens Ive
Gennem det seneste halve 
år har han som formand og 
talsmand for forældrebesty-
relsen i Børnehaven Vange-
bovej kæmpet mod forvalt-
ningens planer om at lukke 
børnehaven og fl ytte børn 
og ansatte til en ny og større 
integreret institution.

- Jeg ønsker ikke alene at 
være kritisk og pege fi ngre. 
Jeg har gennem de seneste 
måneder talt med mange 
politikere, og jeg har blandt 
andet haft en god dialog med 
borgmester Jens Ive (V). Vi 
er ikke enige om alt, men 
vi har lyttet til hinandens 
synspunkter. Det har været 
spændende. Jeg vil gerne 
være konstruktiv og være 
med til at udvikle kommu-
nen i en mere positiv ret-
ning. Jeg vil gerne medvir-
ke til at fi nde de løsninger, 
som er bedst for borgerne 
i Rudersdal. Jeg er tidlige-
re selvstændig og har fået 
erfaringer gennem mit ar-
bejdsliv, som jeg vurderer, 
jeg også kan bruge i politik. 
Udover hele børneområdet 
er jeg også meget interesse-
ret i, hvordan kommunen 
kan fastholde erhvervsvirk-
somhederne og trække nye 
til, siger Jakob Kjærsgaard, 
der i dag er bladsalgschef for 
Politiken.

Gode muligheder fo valg
I sin dialog med en række 

politikere fra de forskel-
lige partier har den snart 
40-årige Holte-borger mødt 
den konservative gruppe-
formand og spidskandidat, 
Kenneth Birkholm:

- De Konservative har mar-
keret sig meget stærkt på 
børne- og skoleområdet, og 
Kenneth har en klar hold-
ning til det nære, det lokale 
og det trygge. Derudover 
fi nder jeg mig godt hjemme i 
de sunde, konservative vær-
dier, og jeg har oplevet de lo-
kale politikere og baglandet 
som et rigtig stærkt hold. 
Det betyder meget for mig, 
påpeger Jakob Kjærsgaard, 
hvis første mål nu er at blive 
valgt.

Og det skulle der være 

gode muligheder for. Det 
vurderer partiets første-
mand i kommunalbestyrel-
sen:

- Jakobs vej ind i »kom-
munens maskinrum« lig-
ner den vej, jeg selv tog i 
forbindelse med Høster-
køb Skole. Jakob er ikke en 
standardpolitiker opfl asket 
i det politiske miljø. Jakob 
er en engageret borger, der 
bekymrer sig på egne og 
andre familiers vegne. Han 
er positiv, han tør kritisere 
det åbenlyst forkerte, og han 
har stor lyst til at bidrage 
konstruktivt. I min ver-
den er det typer som Jakob 
Kjærsgaard, vi har brug for 
i kommunalbestyrelsen, si-
ger Kenneth Birkholm.

Rent konservativt byråd
De Konservative har som 
de øvrige partier et kandi-
datudvalg, der i øjeblikket 
arbejder målrettet på at få 

både erfarne og nye navne 
på opstillingslisten. Partiet 
har generalforsamling og 
opstillingsmøde i slutnin-
gen af april.

- Jeg forventer, at vi opstil-
ler 23 kandidater, så vi kan 
fylde alle pladser i kommu-
nalbestyrelsen ud, hvis nu 
borgerne skulle give os 100 
procent opbakning, lyder 
det optimistisk fra Kenneth 
Birkholm, der mere alvor-
ligt fortsætter:

- Vi har haft et rigtig godt 
år. Vi har haft et forbilled-
ligt skifte af gruppefor-
mand, Birgitte Schjerning 
Povlsen genopstiller, og 
sidste sommer alene fi k vi 
30 nye medlemmer. For mig 
handler det ikke om, hvor 
mange, vi får på opstillings-
listen. Det handler om, at vi 
fi nder de rigtige, og det er 
Jakob Kjærsgaard et rigtig 
godt eksempel på, under-
streger Kenneth Birkholm.

Fra børnehave til byrådskandidat
Jakob Kjærsgaard (th) stiller op til kommunalvalget for Det konservative Folkeparti den 21. november, og det glæder partiets spidskandidat, Kenneth Birkholm.  
 Foto: Lars Sandager Ramlow

 Navn: Jakob Kjærs-
gaard.
 Bopæl: Vangebovej i 

Holte.
 Alder: Fylder 40 år den 

6. april.
 Uddannelse: Master 

i arbejdsmarked og 
personaleforhold fra 
Aalborg Universitet.
 Job: Bladsalgschef på 

Dagbladet Politiken. 
Tidligere selvstændig 
erhvervsdrivende.
 Andre hverv: Formand 

for forældrerådet i Bør-
nehaven Vangebovej. 
 Familie: Kæreste med 

Maria Bang. Sammen 
har parret Agnes på 
seks år og Ella på to år.
 Hobby: Tennis og løb.

Blå bog kort

TIRSDAG
10.00-12.00: Bistrup Kirke, 

KirkeCafé v. Ole Løfgren 
Jacobsen.

10.30: Hovedbiblioteket i Bir-
kerød, Lær om Windows 10.

10.30: Gl. Holte Kirke, Baby-
salmesang.

10.30: Birkerød Kirke, Syng 
med.

14.30: Hovedbiblioteket i Bir-
kerød, EReolen.

16.00: Gl. Holte Kirke, Prædi-
kengruppe.

17.30: Nærum Sognegård, Me-
nighedsrådsmøde.

ONSDAG
10.00-11.15: Birkerød Kirke, 

Babysalmesang.
10.30-12.00: Bistrup Kirke, Ba-

bysalmesang.
10.30-12.00: Nærum Kirke og 

sognegård: Samtaler om 
tilværelsen.

11.00: Hovedbiblioteket i Bir-
kerød: Filmstriben.dk.

15.15-16.00: Gl. Holte Kirke: 
Kirkerytmik.

17.00: Hovedbiblioteket i Bir-
kerød: Hvornår er man for 
gammel til noget?

17.00-18.00: Birkerød Kirke: 
Stille- og meditationsguds-
tjeneste v. Inger Merete Yde 
Hansen.

18.30-21.00: Gl. Holte Kirke: 
Mad og Meninger.

19.00-22.00: Bistrup Kirke: 
Menighedsrådsmøde i Ger-
nersalen.

TIRSDAG
Birkerød Bio
18.00:Alle for tre
18.15: Lion
20.00: Fifty Shades - I mørket
20.30: A Cure for Wellness

Reprise Teatret 
15.30: Den bedste dag i Olli 

Mäkis liv
17.30: Lion
20.00: Alletiders kvinde

ONSDAG
Birkerød Bio
10.00 & 20.00: Fifty Shades - I 

mørket
18.00:Alle for tre
18.15: Lion
20.30: A Cure for Wellness

Reprise Teatret 
12.00 & 17.30: Lion
15.30: Den bedste dag i Olli 

Mäkis liv
20.00: Alletiders kvinde

BIOGRAFER

»  Jeg forventer, at vi 
opstiller 23 kandidater, 
så vi kan fylde alle plad-
ser i kommunalbestyrel-
sen ud, hvis nu borgerne 
skulle give os 100 pro-
cent opbakning.

Kenneth Birkholm,
Optimistisk spidskandidat 

for De Konservative


