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Hvor der er VILJE, er der VEJ! 
  

 
 

Morgenkampagne ved katedralskolen 
 
Den, som står tidligt op, får udrettet meget. Dette kloge ordsprog efterlevede jeg i morges 
sammen med en gruppe vakse VU’ere. Vi tog tidligt opstilling ved indgangene til Viborg 
Katedralskole for at hilse eleverne velkommen med en hilsen fra Venstre og undertegnede. De 
fleste tog positivt imod, mens enkelte virkede en smule morgengnavne – og måske lidt røde… 
Ved dette valg er der rigtig mange unge, som kan stemme for første gang. Derfor er det 
vigtigt, at vi giver dem lidt ”liberal stemmevejledning”.  
 
 

Store koordinationsdag 
 

Første fase af en valgkamp er altid præget af et stort behov for koordination af opgaver, 
aktiviteter og annoncer. Specielt når man som jeg er heldig at få hjælp fra mere end 150 frivillige.  
Derfor er det meste af dagen gået med koordinationsmøder, hvor vi fik fastlagt detaljerede planer 
for de mange spændende aktiviteter i min valgkamp. Herunder ”Danmarks største valgbanko” og 
”Valgræs og Djævleræs på Løvelbanen”. Om aftenen fik jeg koordineret min kampagneplan med 
Venstres organisation i Viborg Kommune. Jeg kan melde: Vi er 100 pct. klar til en forrygende 
valgkamp fyldt med aktivitet, fremdrift og godt humør.  
 
I aften sendte TV Midt Vest en interessant udsendelse, hvor der var optagelser fra min første 
travle dag i valgkampen. Kan ses på dette link: http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=44260 
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Kommende aktiviteter 
 
Fredag den 30. maj starter med virksomhedsbesøg hos Muncks Asfalt i Kongensbro. 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.  
 
Lørdag den 31. maj bliver en travl dag, der starter med kampagnestabsmøde i 
valghovedkvarteret i Viborg. Herefter går jeg på Hjultorvet for at mødes med de mange 
vælgere, der færdes i Viborg gågade på en lørdag. Desuden sætter jeg FUT i valgkampen 
på Preislers Plads ved indsættelse af et mini-tog, der er drevet af et lille, men stærkt 
damplokomotiv. Alle interesserede børn, forældre, bedsteforældre og oldeforældre 
tilbydes en tur med toget. Med fuld damp! Det bliver helt sikkert sjovt! Om aftenen skal 
jeg deltage i fejringen af min lillebror, Niels’ 40 års fødselsdag.  
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


