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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Valgmøde på Viborg Private Realskole 
 

Dagen startede på Viborg Private Realskole, hvor jeg efter en kort præsentation svarede på 
spørgsmål fra eleverne i skolens 8. klasser. Og jeg skal love for, at de kvikke elever havde 
meget på hjerte. De leverede gode og gennemtænkte spørgsmål om bl.a. landbruget, 
jobskabelse, energipolitik, miljøpolitik og udlændingepolitik. En sand fornøjelse at opleve. Et 
sådant engagement lover godt for folkestyrets fremtid i Danmark.   
 
. 

Valgkaravane i Vestjylland 
 
I dag tog jeg med Setrabussen på lang og 
spændende valgkaravane i det vestjyske. Første 
stop var hos virksomhedens Tommys Taxi i Ljørring 
ved Aulum, hvor jeg mødte en gruppe 
taxivognmænd, der gerne ville drøfte taxierhvervets 
rammevilkår med mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak til de taxivognmænd, der tog sig tid til en snak 
med mig i Ljørring ved Aulum. Vi skal sørge for en 
god taxidækning i Danmark – også på landet.  
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Efter et ophold ved Brugsen i Videbæk besøgte jeg produkthandler Jesper Spanning nord for 
Skjern. Skjern har haft bøvl med Vejdirektoratet vedr. forurenet overfladevand fra vejen, der 
blev ledt ned i Spannings flotte sø. Jeg rejste sagen for transportministeren lige før valget, og 
det ser glædeligvis ud til, at der nu findes en fornuftig løsning. Næste stop var Borris, hvor jeg 
aflagde virksomhedsbesøg hos Record Cykler. Forretningen drives af Mads Peder Ammitzbøl, 
der havde en række vigtige budskaber, jeg skulle have med mig i bagagen. Herfra fortsatte 
karavanen til Skjern, Tarm. Bork Havn, Hvide Sande og Ringkøbing. Et af budskaberne fra 
turen er, at der er behov for at opgradere Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing til 2+1 vej. 
Tak til alle de engagerede vestjyder, der tog sig tid til en snak med mig.   

 
 
 
Der blev lige tid til et kort stop ved 
den flotte og idylliske Bundsbæk 
Mølle nord for Skjern. Jeg er meget 
interesseret i de gamle vandmøller. 
Min egen bedstefar, Christian 
Lorentzen ejede og drev Katvad 
Mølle ved Thorsø i 50 år. Og jeg fik 
lov til at hjælpe til på møllen en del 
af min barndom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interview om asylpolitikken, der sejler 
 
En lang dag sluttede ved TV Midt Vest i Holstebro, hvor jeg blev interviewet om Venstres klare 
krav om opstramning af udlændingepolitikken. Asylpolitikken sejler fuldstændigt på grund af 
de lempelser, som regeringen har gennemført siden 2011. Herunder fx at en flygtningefamilie 
med tre børn har fået 10.000 kr. mere om måneden. Den slags rygtes meget hurtigt ude i 
verden, så Danmark bliver en magnet for asylansøgere. Og menneskesmuglerne har kronede 
dage. Vi skal straks efter valget genindføre en fast og fair udlændingepolitik. Alt andet koster 
danskerne dyrt på kort og lang sigt. Der skal sadles om. Udlændingepolitikken skal tilbage 
på sporet. 
 
 

 



Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Onsdag den 10. juni starter med morgenvalgmøde med eleverne på Skals 
Håndarbejdsskole, hvor jeg krydser klinger med SF-kandidaten, Signe Munk. Herefter tager 
jeg på buskaravane rundt på egnen, bl.a. til Sundstrup, Ulbjerg og Skals. Desuden bliver der 
besøg af virksomheder på turen. Kl. 1530 er der valgmøde i Havredal. Om aftenen holder jeg 
valgmøde på Rindsholm Kro, hvor vi sætter kraftigt fokus på Danmarks sikkerhedspolitik samt 
forsvarets fremtidige rolle. 
 
Torsdag den 11. juni starter med interview i Radio Klitholm. Derefter valgkaravane på 
Bjerringbroegnen. Fra kl. 1400-1800 byder jeg børn og andre interesserede på en tur med 
Pihle-Expressen (lille dampdrevet tog) på torvet i Bjerringbro. Kl.1730 deltager jeg i valgdebat 
på Viborg Katedralskole. Kl. 1900 starter valgmøde på Viborg Bryghus. 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


