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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Valgmøde på højskolen i Skals 
 

Dagen startede med, at SF-kandidat, Signe Munk 
og jeg tog en rask debat med eleverne på 
højskolen i Skals (håndarbejdsskolen) i 
forbindelse med morgensamlingen. Tak for de 
mange gode spørgsmål. Og tak til Signe for en 
sober debat med fokus på POLITIK.  
 
 
 
 
 
   
 
. 

Fokus på dansk landbrug 

 
 

Tak til Carsten Jensen for et interessant besøg på 
Risgaarden i Låstrup ved Skals. Danmark kan 
ikke undvære vores landbrugserhverv, der sikrer 
masser af job og store eksportindtægter. Og 
verden får ikke brug for færre fødevarer frem mod 
2050, hvor befolkningstallet stiger voldsomt. Her 
kan landbrugslandet Danmark virkelig bidrage. 
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Tak til Solveig, Gunnar Forum og deres 
dygtige – udelukkende danske - 
medarbejdere for et lærerigt besøg på 
Sandagergård ved Nr. Rind. 450 
malkekøer leverer 6 mio. liter frisk 
mælk om året. Dyrevelfærd er i 
højsædet – fx er der fint og blødt sand i 
køernes båse. Vi fik en vigtig snak om 
den trussel, som næste runde af 
vandplanerne udgør for dygtige 
landmænd på oplandet til Hjarbæk 
Fjord. Der skal findes en løsning på 
dette problem, hvis ikke mange 
veldrevne gårde skal lukkes og mange 
arbejdspladser gå tabt. Og så blev der 
budt på lækker pålægskagemand. 

Sandagergård har i øvrigt mod modtaget Landbrugets Arbejdsmiljøpris. Fornemt.   
 
 

 

Tak til muslingefisker Kaj Jensen, 
Sundstrup for en god snak i styrehuset 
om muslingefiskeriet på Limfjorden. 
Også dette erhverv har brug for 
rammer, der er parret med sund fornuft 
og virkelighedens verden. Vi skal i det 
hele taget passe bedre på alle de 
virksomheder og selvstændige landet 
over, der tjener penge til den danske 
samfundskage. Penge skal nemlig 
tjenes, før de kan bruges på velfærd.  

 
 

 
Dagens karavane gik videre med Stra 
bussen til Ulbjerg og Skals, hvor jeg fik 
en god snak med mange 
forbipasserende lokale borgere. På 
fotoet ses jeg sammen med 
købmandsparret i Skals ved byens 
fantastisk flotte butik.  

 
 
 
 



Godt valgmøde i Havredal 
 

Dagens tværpolitiske valgmøde blev holdt i Havredal 
forsamlingshus, hvor jeg krydsede klinger i en god 
og saglig debat med kandidater fra de øvrige partier. 
Hovedtemaerne var landdistrikterne og landbrugets 
vilkår i fremtidens Danmark. Her har Venstre rigtig 
meget at byde ind med i kampen for et Danmark i 
bedre balance og et landbrugserhverv, der skal have 
lov til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser uden 
at det går ud over miljøet. Tak til tilhørende for gode 
spørgsmål, herunder fra de mange deltagende 
elever fra Havredal Praktiske Landbrugsskole. I var 
bare goe!  

 
 

Fokus på Forsvaret – Værn om Danmark! 

 
Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik er en grundlæggende forudsætning for, at vi alle kan 
leve i et godt land med frihed og fred. Historien har i al sin gru vist, hvad der sker, når man 
ikke fokuserer på et robust forsvar. Desværre har der ikke hidtil i denne valgkamp været fokus 
på Forsvarets rolle og fremtid. Det rådede jeg bod på med et velbesøgt valgmøde på 

Rindsholm Kro. Mine gode venner, Ole 
Kandborg og Kurt Mosgaard, kom med 
yderst kompetente indlæg om 
forsvarets udvikling efter Murens Fald, 
dets aktuelle situation i kølvandet på 
forsvarsaftalen fra 2012 samt forsvarets 
fremtidige udvikling i lyset af Putins 
uacceptable fremfærd i Ukraine. Efter 
kaffen, hvortil vi nød ”Pihl 
Valgkampkage nr. 6” – en velsmagende 
chokoladekage med marcipan prydet af 
en Leopard 1 kampvogn, fik vi en rigtig 
god debat om forsvarets rolle i de 
kommende år. Tak til Anne Mette for 
endnu en god kage. Tak for god 
behandling på Rindsholm Kro, hvor 
kroparret Hanne og Frode gør rigtig 
meget for de danske soldater. Tak til de 
mange, der mødte frem for at debattere 
forsvarspolitik. Vi skal værne om 
Danmark. Og Danmark skal være et 
troværdigt og respekteret medlem af 
NATO. Det kræver et robust forsvar. 
Og det koster penge, som vi ikke har 
råd til at lade være med at bruge.   

 
 

 
 



Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
 
Torsdag den 11. juni starter med direkte interview i Radio Klitholm kl. 0730. Derefter 
virksomhedsbesøg i Rødkærsbro og 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. Kom og få en tur på skinnerne. Kl.1730 deltager jeg i valgdebat på 
Viborg Katedralskole. Kl. 1900 starter valgmøde på Viborg Bryghus. 
 
Fredag den 12. juni kører jeg valgturne på Gjernegnen. Fra kl. 1330-1730 er jeg på torvet i 
Silkeborg, hvor jeg byder alle interesserede på en tur i ”Pihle-Expressen” – mit lille 
dampdrevne valgtog. Desuden byder jeg på et stykke af en flot kage, der er en hyldest til 
hjuldamperen Hjejlen – Silkeborgs vartegn. Kl. 18-19 er jeg på 3F-højborgen Langsøhus for at 
deltage i valgmøde med udviklingsminister Mogens Jensen (S). Om aftenen er jeg til fest med 
VU’erne i Viborg.  
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


