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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

Besøg hos transportvirksomhed i Hjøllund 
 
Dagens første virksomhedsbesøg var hos transportvirksomheden DANTRA i Hjøllund. Her har 
man specialiseret sig i tanktransport, dvs. transport af flydende gods. Direktør Kenneth 
Jensen satte mig grundigt ind i branchens udfordringer. Herunder udfordringen med at skaffe 
tilstrækkeligt med danske chauffører fordi tilgangen af unge lastvognschauffører er yderst 
begrænset. Der er brug for en handlingsplan. Desuden fik vi en god snak om Venstres 
”Transportvision 2025”, hvor målet er at sikre danske vognmænd en førerposition såvel 
herhjemme som ude i Europa. Også dette kræver, at der efter valget laves en handlingsplan i 
tæt samarbejde med branchen og 3F. Desuden var vi helt enige om behovet for 
fremtidssikring af Den 
Jyske Transportkorridor, 
bl.a. med etapevis 
anlæggelse af en 
Hærvejsmotorvej, der kan 
aflaste E45 og sikre 
fornyet vækst og 
jobskabelse længere mod 
vest i Jylland fordi 
transportvejen til 
markederne i Tyskland 
bliver markant kortere.  
Tak for et godt og 
inspirerende besøg i 
Hjøllund. Det er altid 
skønt at sparke dæk på 
store flotte lastbiler. 
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Landsbybesøg i Vrads 
 
Under min kampagne ved 
købmandsbutikken i landsbyen 
Vrads mødte jeg den lokale beboer 
Torben Steenberg. Vi er nok ikke 
helt enige rent politisk. Men vi kender 
hinanden fra foreningen Danske 
Ølentusiaster, hvor Torben var en af 
pionererne, da man startede den 
danske ølrevolution og fik 
mangfoldigheden og kvaliteten i 
højsædet. Tak til Torben for en god 
snak i bussen om landsbyernes 
vilkår og for orientering om, hvordan 
det med stort lokalt engagement er 
lykkedes at holde gang i 
købmandsbutikken. 

 
 
Mejeribesøg i Them 
 

Tak til udviklingschef/ostemester 
Bjarne Futtrup Andersen for et 
særdeles interessant og smagfuldt 
besøg hos andelsmejeriet i Them. Her 
producerer 65 dygtige medarbejdere 
store mængder ost af høj kvalitet. 
Mejeriet har 28 andelshavere, der 
leverer de gode råvarer i form af 
konventionel og økologisk komælk. 
Them er kendt for de gode Danbo 
oste, herunder Fætter Kras og 
Gammel Svend. Desuden udvikles 
hele tiden nye spændende oste såsom 
Bøllingsø med græskarkerner samt en 
parmesan lignende Krystalost. Tak for 
gode smagsprøver under 
rundvisningen. Det er veldrevne 
virksomheder som Them Mejeri, der 
sikrer beskæftigelse og aktivitet ude på 
landet. Dem skal vi passe rigtig godt 
på. Karavanen fortsatte herefter til 
Gjessø, Virklund og Grauballe. 

 
 
 
 



 
Debat i Grønhøj – i bedste Morten Korch stil 
 
Herefter var det tid til en hyggeligt valgmøde i bedste Morten Korch stil på Grønhøj Kro. Her 
krydsede jeg klinger i de hyggelige krostuer med Karin Gaardsted (S). Desuden blev der nydt 
god gammeldags flødeskumslagkage til kaffen. Tak til de mange, der kom og deltog i en god 
og hyggelig debat. Grønhøj Kro rummer i øvrigt Danmarks Morten Korch Museum samt 
kartoffeltyskermuseum – en virkelig flot udstilling, der absolut kan anbefales. Stor tak til min 
gode ven, kromand Gregers Laigaard fordi han slog dørene op og gav kaffen til Anne Mettes 
lækre lagkager. 
  

 
 
 

Varm blå velkomst 
 

Om eftermiddagen aflagde Helle Thorning 
Schmidt lynvisit i Viborg. Vi sørgede for, at 
Helle fik en varm blå velkomst i 
gågaden….:-) 
 
 

 
 
 
 



Debatmøde i Viborg 
 
Om aftenen deltog jeg et stort tværpolitisk valgmøde i en fyldt musiksal i Viborg. Det blev en 
rigtig god debat under kyndig ledelse af chefredaktør Lars Norup – en med respekt for 
andres holdninger og argumenter. Tak til de mange vælgerne, der stillede gode spørgsmål fra 
salen. 
 

 
 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Tirsdag den 16. juni starter tidligt med morgenkampagne på jernbanestationen i Silkeborg. 
Herefter går turen med min blå Setra valgbus til Karupegnen, bl.a. med virksomhedsbesøg 
hos MAC Y i Frederiks. Om aftenen er der valgdebat mellem Karin Gaardsted (S) og Kristian 
Pihl i Mønsted Kalkgruber. Også her kan jeg love en spændende oplevelse med kørsel i den 
smalsporede kalktogbane og besøg i de enestående gruber.  
 
Onsdag den 17. juni – dagen før vælgernes dom - går turen med min blå Setra valgbus til 
Skive og Salling, bl.a. med virksomhedsbesøg hos MOLAND på havnen i Skive. Desuden går 
turen til Balling, Oddense, Glyngøre og Roslev.  
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


