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Hvor der er VILJE, er der VEJ! 
  

 
 

Endelig trykkede Helle på knappen 
 
Vi har ventet på det længe. Ja faktisk siden statsministerens nytårstale. Men uge efter uge gik 
uden, at Helle tog sig sammen til at udskrive valg. Men i dag, onsdag den 27. maj, oprandt 
endelig dagen, hvor der blev trykket på valgknappen. Der skal stemmes torsdag den 18. juni 
2015. Det er noget af en forløsning for rigtig mange. Herunder ikke mindst undertegnede, der 
har sovet med støvlerne på i månedsvis. Ved sidste valg fik jeg 9.488 personlige stemmer – 
det håber jeg på at gentage, så genvalg af Pihl er sikret. Desuden kæmper jeg hårdt for, at vi 
får en ny blå regering, der erobrer nøglerne tilbage fra Helle. Måtte valgkampen blive sober og 
med fokus på politik – og uden personfnidder og mudderkastning.   
 
Efter aftale med TV MIDT VEST blev jeg fulgt hele dagen af en fotograf, der laver et indslag 
om min første dag i en hektisk valgkamp. Indslaget sendes torsdag den 28. maj om aftenen.  
 

Danmarks måske største valgplakat 
 

45 minutter efter udskrivelse af valget var jeg på plads i Viborg med Danmarks måske største 
valgplakat, der måler hele 6 x 8 meter, i alt 48 m2. Plakaten fylder godt i Viborgs gadebillede og 
bidrager i høj grad til at synliggøre mig i valgkampen. Mit gennemgående slogan ”Færre regler. 
Mere frihed under ansvar” står på banneret. I de kommende dage vil flere flotte Kristian Pihl 
valgbannere komme til at pryde det midtjyske landskab.  
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Vælgerkontakt i Viborg 
 

Herefter var det tid til at møde vælgerne på gågaden i Viborg. De fleste var glædeligvis positive 
og ville gerne tale med mig eller modtage noget kampagnemateriale for Venstre og Pihl. En del 
udtrykte beundring over, at vi var på gaden så hurtigt efter valgets udskrivelse. Men sådan er vi i 
Venstre – vakse ved havelågen.  
 
Der blev også tid til at deltage i dele af dagens store erhvervskonference, hvor vi bl.a. fokuserede 
på, hvordan Viborgegnen kan høste det store potentiale for vækst, jobskabelse og tilflytning, som 
følger i kølvandet på IT-giganten Apples beslutning om at investere et for mere end 6 milliarder 
kroner på egnen.  
 

Kampgejsten er høj 
 

Om aftenen var det tid til et koordinationsmøde i mit valghovedkvarter i Viborg. Hovedkvarteret 
er oprettet i VU Viborgs lokaler. Sammen med min kampagneleder Mia Josiassen gennemgik 
jeg kampagneplanen i grove træk. Stemningen var høj ved mødet, bl.a. hos VU’erne, der fik 
en tiltrængt pause med pizzaer midt i den store opgave med at ophænge i hundredvis af mine 
plakater i Viborg. Jeg kan roligt garantere, at den liberale kampgejst er høj. De røde kan bare 
komme an i de næste tre uger.  
 

Kommende aktiviteter 
 
Torsdag den 29. maj står i koordinationens tegn. I starten af en valgkamp er der et stort 
behov for at koordinere annoncering, valgevents m.v. Det sker på denne dag. Dagen starter 
dog kl. 0715 med morgenkampagne ved Viborg Katedralskole sammen med VU. Om aftenen 
er der koordinationsmøde med Venstres organisation i Viborg Kommune.  
 
Fredag den 30. maj starter med morgenkampagne sammen med VU ved Bjerringbro 
Gymnasium. Derefter kører jeg i buskaravane på Bjerringbroegnen i Kaj Rutebils flotte blå 
Setra bus årgang 1967. Et stabilt og godt køretøj, der er indrettet til, at vælgere kan bydes 
indenfor i bussen til en kop kaffe og en god valgsnak. Om aftenen viser jeg flaget ved Open 
By Night arrangementerne i Bjerringbro og Ans.  
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


