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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Grundlovsmøder i Karup og Viborg 
 

Denne dag stod naturligvis i Grundlovens tegn. 
Jeg talte ved to grundlovsmøder i Lunden i 
Karup samt på Borgvold i Viborg. Begge steder 
mødte mange frem i det flotte solskinsvejr for 
at fejre Grundlovens 166 års fødselsdag samt 
100 året for kvindernes stemmeret i Danmark. 
På Borgvold i Viborg bød jeg festdeltagerne på 
et stykke af Pihls Valgkampkage nr. 3 – en flot 
grundlovskage bagt af min dygtige hustru, 
Anne Mette. Den faldt vist i rigtig god smag. 
 

   Pihls Valgkampkage nr. 3. 
 
Grundlovsfest i Lunden i Karup 

 
 

mailto:vkrlo@ft.dk
http://www.kplorentzen.dk/


Færre regler – mere frihed under ansvar  
 

Det overordnede tema for min grundlovstale var i år ”Færre regler – mere frihed under 
ansvar”. Desuden talte jeg om Forsvarets fremtid, Danmark i bedre balance og 100 året for 
kvindernes stemmeret. Her er et uddrag af talen, der i øvrigt kan læses i sin fulde længde på 
www.kplorentzen.dk  
 
”Det er et alvorligt problem, at Danmark i de seneste årtier er blevet præget af mere og mere 
detailstyring og regelrytteri. Lovmøllen kværner lystigt på Christiansborg. Og i ministerier og 
styrelser arbejdes der på højtryk for at udstede alverdens regler, der på formynderisk vis 
indskrænker friheden hos borgere, virksomheder og foreninger. Knivloven er et grelt eksempel 
på, at en lov vedtaget i bedste mening for at ramme bander og voldsmænd i stedet bliver en 
slags kollektiv afstraffelse af lovlydige borgere såsom håndværkere, jægere, fiskere og 
spejdere. Den lov bør vi afskaffe i en fart og erstatte den med noget, der rammer de kriminelle 
knivstikkere og ikke lovlydige borgere.  
 
Naturbeskyttelsesloven er også et eksempel på regeltyranniet. Det mærker man konkret på 
Karupegnen i disse dage, hvor Vejdirektoratet med baggrund i Naturbeskyttelseslovens §3 
forbyder opsætning af bannere i forbindelse med Karup Å markedet. Det er jo det glade 
vanvid. Og heldigvis har vi fundet en god pragmatisk løsning. Men det kunne kun lade sig 
gøre fordi der tilfældigvis er folketingsvalg og at jeg derfor skulle have nogle valgplakater sat 
op. Og vupti – så er Karup Å banneret lovligt. Vi skal naturligvis hurtigst muligt have fornuft ind 
i disse regler.  
 
 
Vi ønsker ikke, at det åbne land plastres til med store Coca Cola reklamer. Men der SKAL 
være plads til at man må reklamere for gode lokale aktiviteter såsom byfester, festivaler og 
sportsfester. Og der skal være plads til, at der må skiltes til virksomheder, der er placeret uden 
for byerne – fx til gårdbutikker.  
 
Desværre kunne jeg nævne snesevis af andre eksempler på, at regelrytteriet er gået totalt 
over gevind. Lad os samle kræfterne om at sikre FÆRRE REGLER – OG MERE FRIHED 
UNDER ANSVAR”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Deltagerne i Venstres grundlovsfest på Borgvold i Viborg hyggede sig  
                           i de smukke omgivelser med Nørresø i baggrunden. 

http://www.kplorentzen.dk/


                      
Kristian Pihl taler ved Venstres grundlovsfest på 
Borgvold i Viborg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommende aktiviteter i valgkampen 
 
Lørdag den 6. juni kommer der virkelig til at ske noget og rigtig mange gode frivillige kræfter 
bliver engageret i min valgkamp.  
 
For det første laver vi kampagne på gågaden i Viborg kl. 1000-1400, hvor der uddeles sunde 
gulerødder.  
 
For det andet viser vi flaget på torvet i Kjellerup, hvor jeg byder børn og barnlige sjæle på en 
tur i mit søde lille damptog, Pihle-Expressen.  
 
For det tredje byder jeg på ”Stemmefiskeri” i Ans ved Tange Sø kl. 1500-1800 – med præmier 
til største fangster.  
 
For det fjerde inviterer jeg til ”Valgflæskeorgie” i Ans ved Tange Sø kl. 1800-2100 – med 
kåring af danmarksmesteren i valgflæskestegning. Jeg holder tale ved søen ca. kl. 1830-1845. 
Kom og vær med – valgkampe behøver absolut ikke at være kedelige! 
 
 
Søndag den 7. juni gennemfører jeg endnu en af mine store og slagkraftige valgaktiviteter. 
Nemlig et kæmpe bankospil i Arena Midt i Kjellerup i tidsrummet kl. 1400-1700, hvor vi spiller 
om 100 fine gevinster, der er sponseret af firmaer og enkeltpersoner på egnen. I pausen er 
der en flot ”Pihls Bankokage” til kaffen samt god Morten Korch underholdning med fællessang. 
Kom til Arena Midt i god tid før vi starter. Alle interesserede er velkommen uanset partifarve.    
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


