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Hvor der er VILJE, er der VEJ! 
  

 

1300 poser gulerødder uddelt 
 
Lørdag er som regel en travl dag i byerne, hvor butikkerne og torvehandlere trækker masser 
af kunder til. Sådan var det også i dag i Viborg, hvor der var rigtig mange folk på gaden. Jeg 
ramte derfor rigtigt, da jeg planlagde en slagkraftig kampagne ved Hjultorvet og på Preislers 
Plads. På Hjultorvet gik jeg i gang allerede kl. 0930 med uddeling af 1300 poser lækre og 
sunde gulerødder. Og det var noget, som faldt i vælgernes smag. Allerede lidt efter kl. 12 var 
der skudt tomt. Gulerødderne gik som varmt brød, mens det gav anledning til en valgsnak 
med mange forbipasserende. Samtidig kørte jeg som nævnt nedenfor med en lille ”Pihle-
Express”. Denne massive kampagne kan kun lade sig gøre, fordi jeg har et meget stort antal 
frivillige hjælpere, der kommer for at give et nap med. Stor tak til alle jer, der knokler 
sammen med mig for at skabe en synlig og slagkraftig valgkamp. Det skal nok bære 
frugt på valgdagen.   
 

Valgets temaer  
 
Når man kommer så massivt i kontakt med vælgerne, så får man et klart indtryk af, hvilke 
temaer, der interesserer dem. Først og fremmest er man i Viborg optaget af at få bedre veje. 
Det gælder statsvejen Viborg-Aarhus, og det gælder med hensyn til Hærvejsmotorvejen. Det 
harmonerer fint med mine personlige mærkesager. Mange er også trætte af den 
omsiggribende detailregulering med regler og kontrol alle vegne. Her er mit svar: Færre regler. 
Mere frihed under ansvar. Mange nævner også udlændingepolitikken, som et vigtigt tema. 
Herunder er mange skuffede over de lempelser, som regeringen har gennemført. Jeg kan så 
fortælle, at Venstre vil føre en fast og fair udlændingepolitik. Et andet vigtigt tema er, at 
pengene skal tjenes, før de kan bruges. Også her har regeringen et forklaringsproblem 
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Fuld damp med Pihle-Expressen  
 

For en trafikordfører som mig er det naturligt at sætte fut I valgkampen med en god gang 
togkørsel. Og det var lige netop, hvad jeg gjorde i dag på Preislers Plads i Viborg, hvor jeg 
bød børn og voksne på en tur i et minitog med et vaskeægte damplokomotiv som trækkraft. 
Mange børn og deres forældre benyttede sig glædeligvis af denne sjældne mulighed. 
 
Men også mine gode kandidatkolleger, Karin Gaardsted (S) og Søren Pape (K) tog med på en 
munter tur med Pihle-Expressen. Vi var enige om, at turen gik fra Viborg til København 
(Christiansborg). Og i øvrigt gav vi hinanden håndslag på en sober og fair valgkamp uden den 
gang personfnidder, vi desværre oplever på landsplan. God valgkamp til jer, Karin og Søren! 
 

 

 



Kommende aktiviteter i valgkampen 
 

Søndag den 31. maj skal jeg i studiet hos TV MIDT VEST for at optage en valgvideo. 
Desuden holdes der koordinationsmøde vedr. min kommende store valgevent ”Stemmefiskeri 
og valgflæskeorgie ved Tange Sø”. Det bliver også dagen, hvor jeg skriver en række 
læserbreve. 
 
Mandag den 1. juni skal jeg i studiet hos Danmarks Radio i Holstebro for at deltage i en 
direkte udsendelse med valgdebat kl. 9-10. Herefter går jeg i min flotte Setra valgbus for at 
køre en stor valgkaravane i Vestjylland. Jeg satser på at komme rundt og hilse på vælgere i 
bl.a. følgende byer: Struer, Lemvig, Thyborøn, Harboør, Thorsminde, Vemb, Tvis, Aulum, 
Vildbjerg og Sinding. Det bliver en lang, men meget spændende mandag. 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


