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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Valgudsendelse i P4 Midt Vest 
 
Dagen startede med direkte valgudsendelse fra DR studiet i Holstebro, hvor jeg 
repræsenterede Venstre sammen med mine gode kolleger, Torsten Schack og Mads Rørvig. 
Jeg benyttede lejligheden til at slå et stort slag for mine mærkesager om et Danmark i bedre 
balance samt sikring af grundlaget for flere arbejdspladser i det private erhvervsliv. Herunder i 
landbruget, der skal frigøres for forældet og snærende overregulering. Vi kan ikke undvære 
det offentlige, men det er det private, vi alle skal leve af. Pengene skal tjenes, før der kan 
skaffes velfærd. Desuden er det helt afgørende, at det i fremtiden bedre kan betale sig at 
arbejde. Debatten berørte også sundhedsvæsenet, hvor det desværre ikke er lykkedes 
regeringen at indfri de gyldne løfter. Bare spørg de patienter, der lige nu ligger på gangene og 
de borgere i Vestjylland, der må høre på uhørte forslag om nedskæring på akutberedskabet. 
Tak for en god og saglig debat i studiet om POLITIK – uden den omsiggribende og 
politikerledefremkaldende personfnidder….   
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Valgkaravane i Vestjylland 
 
I dag kørte jeg sammen med mine trofaste frivillige hjælpere, Kaj og Nalle, i min blå Setra 
valgbus på en stor valgkaravane i det vestjyske område. Turen gik indledningsvis til Hvidbjerg 
på Thyholm, hvor jeg fik en god snak med vælgerne i området ved stationen/købmanden.  
 
Herefter standsede bussen ved B&O i Struer, hvor der kom besøg i bussen af medarbejdere 
fra den verdensberømte fabrik. Debatten drejede sig bl.a. om et Danmark i bedre balance.  
 

 
Valgsnak i Setra bussen med engagerede og muntre medarbejdere fra B&O. 

 
Herefter gik turen til Lemvig Havn, hvor jeg også fik talt med mange vælgere. Næste stop var 
havnen i Thyborøn, hvor en brav fiskeskipper satte mig grundigt ind i den aktuelle 
problemstilling om alt for firkantede fiskekvoter på tobis m.v.  
 

 
Valgsnak på havnefronten i Thyborøn – om 
bl.a. fiskekvoter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Herefter gik turen til brugsen i Harboør, hvor jeg også fik en del meldinger om for mange 
tåbelige regler i Danmark og om for meget centralisme. Der er for mange, der sidder i fjerne 
kontorer i København og laver regler om noget ude i virkeligheden, de ikke har forstand på. 
 
Videre gik turen til Vrist, Thorsminde, Ulfborg (hvor vi besøgte Tvindmøllen), Vemb, Holstebro 
(Dragonkasernen), Tvis (så på muligt trinbræt), Aulum, Vildbjerg og Sinding.  
 
Tusind tak til de mange vestjyske vælgere, der tog sig tid til en snak med mig under 
dagens lange karavane. Det er en sand fornøjelse  
 
 

Kommende aktiviteter i valgkampen 
 
Tirsdag den 2. juni tager jeg med Setra valgbussen på en omfattende turné i den nordlige del 
af Viborg Kommune, nærmere betegnet Møldrup-egnen. Vi starter kl. 0900 på lagerhotellet i 
Møldrup. Om aftenen kl. 1800-2100 gennemfører jeg i samarbejde med SF-kandidat Signe 
Munk en cykelkampagne. Sammen med alle interesserede cykler vi ad den smukke 
Himmerlandssti (tidligere Løgstørbanen) fra Møldrup Station til Løgstrup Station. Undervejs 
byder vi deltagerne på kaffe og kage i den skønne natur ved Hjarbæk Fjord. Alle 
interesserede er velkommen til at cykle med.   
 
Onsdag den 3. juni tager jeg med Setra valgbussen på turné i den vestlige del af Viborg 
Kommune, nærmere betegnet Fjends. Vi starter hos Sjørup Traktor med rundstykker og 
morgendebat med medarbejderne kl. 0850. Herefter går turen rundt til landsbyer og 
virksomheder på egnen. Det er godt med en decentral valgkampagne, der ikke kun satser 
på de større byer!! 

 
Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


