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KEND DIN EGN, Red foreningslivet og tale ved 

Dragonkasernen.   

 

April har været en oplevelsesrig og opløftende måned. I takt med, at vi får flere og flere lyse timer og så småt 

varmere temperaturer, kan vi nu for alvor sige, at foråret er kommet til Danmark.  

Foråret og det gode vejr var med til at skabe de perfekte rammer for mine to første KEND DIN EGN ture. 

Sammen med Midtbus Jylland og Sørens Rejser fyldte jeg af to omgange en hel bus med spændte deltager. 

På busturen tog jeg deltagerne med rundt i det smukke landskab omkring Viborg (Fjends, Karup-egnen, Tjele-

egnen og Møldrup-egen) og om egens historie. Turen blev krydret med kaffe og kage til alle deltagere. Stor 

tak til alle deltagere og tak til Midtbus Jylland og Sørens Rejser. Begge ture var en kæmpe succes og jeg ser 

frem til den næste KEND DIN EGN tur.  

April er også kommet med nye sager som skal løses. Hver eneste uge modtager jeg henvendelser fra dybt 

frustrerede frivillige foreningsfolk, der er ramt af ødelæggende bureaukrati og bøvl. Ikke mindst reglerne om 

hvidvask har medført store ulemper, der gør livet surt for engagerede folk i tusindvis af foreninger landet 

over. Nok er nok! Det er vi nødt til at få ryddet op i. Loven er givetvis lavet i bedste mening. Men det har 

aldrig været meningen, at vores uundværlige foreningsliv skal rammes og ødelægges på denne måde. 

Venstres folketingsgruppe har derfor bedt mig om, at koordinere indsatsen i en arbejdsgruppe, der til 

Grundlovsdag kommer med konkrete forslag til, hvordan vi får bugt med det enorme bureaukrati og de store 

bankgebyrer, der truer med at kvæle foreningslivet og de frivillige ildsjæles uhyre vigtige indsats landet over.  

Som medlem af Folketinget, og som tidligere tjenestegørende i hæren 24 år, var det en stor ære og fornøjelse, 

at jeg sluttede april af med at sige nogle få ord i anledning af udsendelsesparade på Dragonkasernen. Ikke 

mindst fordi paraden forgik på Dragonkasernen, idet JDR er mit eget stamregiment. Jeg talte for det danske 

kontingent, der skal udsendes som del af NATO Mission Iraq frem til oktober 2022. Opgaven for NATO’s 

rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale 

sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. På vegne af Folketinget, ønske 

jeg alle soldater held og lykke med opgaven.  

Som du kan læse, så har april været en opløftende måned, fuldt med besøg, oplevelser og vigtige opgaver 

som strækker sig ind i maj måned. Jeg ser derfor frem til en maj måned, hvor der skal arbejdes videre med 

foreningslivet, afholdes møllekonference og sat stort fokus på forsvarsforbeholdet og afstemning om dette 

d. 1 juni.  

Jeg ønsker dig god læse lyst og håber du for en berigende maj måned.   

 

   



 

 

Mascot i Pårup 
Feltbesøg hos virksomheden Mascot i Pårup, der har et stort og flot domicil i verdensklasse tæt på 

motorvejen Silkeborg-Herning og Rute 13 Viborg-Vejle. Mascot har gang i hjulene og er derfor i færd med at 

udvide med 20.000 m2 nybygning til lager og administration. Sådan! 

Tak til dir Michael Grosbøl og erhvervsdirektør 

Anders Killmann Petersen for en inspirerende 

drøftelse af bl.a. infrastruktur og den kommende 

jyske parallelmotorvej, der kan føres forbi Pårup i 

tracéet for den nuværende Rute 13. Vi 

konstaterede ved selvsyn, at der er plads til den. 

 

 

S gør det dyrere at være dansker  
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Den socialdemokratiske regering har over tre år udhulet danskernes økonomi. Samtidig oplever vi de højeste 

prisstigninger i 30 år. Samlet set har regeringen gennemført, aftalt eller foreslået skatte- og afgiftsstigninger 

over 40 gange for milliarder af kroner, siden de overtog regeringsansvaret i 2019. Det er skatter og afgifter 

på alt fra nye pas til de investeringer, der skal gøre os rigere samt en række af afgifter, som regeringen tror, 

danskerne ikke mærker. Men det gør de. 

Alle familietyper rammes. Bl.a. mister et par på kontanthjælp med 2 børn 900 kr. i årlig disponibel indkomst, 

hvis de har et TV- abonnement, mens pensionistparret i ejerbolig med et TV-abonnement bliver 1.000 kr. 

fattigere. Det bliver også dyrere for funktionærfamilien. Og det bliver kun værre, hvis de havde planlagt en 

energirenovering, som nu er mere end 3.000 kr. dyrere pga. afskaffelsen af håndværkerfradraget. Og har 

man telefon gennem arbejdet, har man 1.300 kr. mindre at leve for pga. den genindførte multimedieskat. 

Venstres vil en anden vej. Vores skattestop skaber ro om danskernes økonomi. Skattestoppet er til gavn for 

både husholdninger og virksomheder. Det kommer alle til gode - også dem med de mindste indkomster, som 

lige nu rammes knusende hårdt af de socialdemokratiske skattestigninger. 

 

  



 

 

Feltbesøg hos Thorning-spejderne 
Stor tak til spejderne i Thorning, der i dag inviterede mig til fejring af deres flotte faciliteter - udendørs som 

indendørs - på Møllevej ved Thorning. Stort Tillykke. Også tillykke med jeres flotte nye trailer, der er 

sponseret af Norlys, Sct. Georgs Gilderne og Skiltemaleren i Ans.  

Dyb respekt for de lokale frivillige ildsjæle, 

der tager et ansvar for at små og store 

spejdere over hele landet kan gå til gode, 

sunde og opbyggelige aktiviter i samvær 

med andre. Og hatten af og honnør for 

general Powell, der fik ideen til 

spejderbevægelsen. 

 

 

 

Praktik på Borgen  
I starten af april, fik jeg glæden af en engageret og dygtig praktikant her 

på Borgen. Nemlig Freya Luna Andersen Borup, der er 2. G’er ved 

Holstebro Gymnasium og HF samt formand for Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning i Midt- og Vestjylland. Freya glæder 

sig til at få direkte indblik i, hvordan vores folkestyret fungerer. 

 

 



 

 

Fair konkurrence  
Tak til de brave vognmænd, der kom på borgen 

for at kæmpe for fair konkurrence.  

 

Ældresagen i Hørning 
Tak til denne friske gruppe borgere - Ældresagen 

i Hørning - for jeres besøg på Borgen. Det var en 

fornøjelse at vise jer rundt og fortælle om det 

danske folkestyre. 

 

  



 

 

Vildledning af Folketinget?  
Vildledte miljøministeren og transportministeren Folketinget på det 

groveste under lovgivningsprocessen for Lynetteholmen i maj sidste år? 

Og hvorfor? Det prøvede vi at få svar på ved samrådet d. 7. april. En 

meget alvorlig sag, hvor regeringen glemte at orientere tingets partier 

om et usædvanligt skarpt brev fra den svenske til den danske 

miljøministeren.  

 

DR interview 
Hilsen fra Vandrehallen på Christiansborg, hvor DR interviewer mig 

om den alvorlige sag om det “hemmelige” brev fra den svenske til 

den danske miljøminister vedr. klapning af slam i Øresund. Hvis jeg 

ser lidt bister ud, så er det med god grund.  

 

  



 

 

Væk med højere ydelse til indvandrere 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Mange danske familier har svært ved at få økonomien til at køre rundt i en tid med stigende priser på varme, 

mad, drivmidler til bilen og meget andet. Alt imens giver regeringen fortsat arbejdsløse indvandrere 2.000 

kroner ekstra skattefrit om måneden.  

Mette Frederiksen lovede før valget, at ”der ikke ville blive lempet i udlændingepolitikken. Og ydelserne 

bliver ikke hævet”, lød det. Hun gjorde præcis det modsatte. S-regeringen har sammen med de røde 

støttepartier valgt at give arbejdsløse indvandrere en ”midlertidig” højere offentlig ydelse. En ordning, som 

har kørt i knap tre år. Det er et klokkeklart løftebrud fra regeringen.  

Socialdemokratiet har gjort det mere attraktivt at søge asyl og mindre attraktivt at arbejde.  

Alt for mange flygtninge og indvandrere bidrager i forvejen ikke til det danske samfund. Hvert år koster den 

ikke-vestlige indvandring og manglende integration de danske skatteydere svimlende 31 milliarder kroner. 

Penge, som kunne være gået til vores fælles velfærd eller den grønne omstilling. De markant højere ydelser 

til ledige bidrager ikke til at flere indvandrere kommer i job – tværtimod.   

Jeg mener, at vi snarest muligt afskaffe de højere ydelser, som regeringen har valgt at give til arbejdsløse 

indvandrere. Venstre stillet et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at tilbagerulle de højere 

offentlige ydelser og gennemføre den planlagte reduktion af integrationsydelsen for forsørgere, aftalt af den 

tidligere VLAK-regering og DF. Danskerne skal ikke være til grin for deres egne penge.   

 

Debat om dansk luftfart  
Tak for en forrygende debat ved dagens store 

luftfartskonference i Fællessalen. Under munter og god 

ledelse af Hans Christian Schmidt. 

 



 

 

KEND DIN EGN 
Jeg gennemfører i samarbejde med Sørens Rejser i Kjellerup den første af en række hyggelige KEND DIN EGN 

busture. Jeg guider på turen og fortæller om Midtjyllands historie og seværdigheder.  

Tak til de 54 deltagere, der tog med mig og Sørens 

Rejser på en hyggelig bustur rundt i det smukke og 

historierige midtjyske landskab. Der var desværre 

ikke plads i bussen til alle de mange interesserede. 

Men jeg lover, at der kommer flere ture. Tak til 

Carina for hjælpen. Tak til Sørens Rejser for godt 

samarbejde. 

 

Det er resultaterne, der tæller!  
Tak til Viborg Stifts Folkeblad for dette fine skudsmål på avisens aktuelle “Viborg magtliste”. For mig er magt 

ikke et mål i sig selv. Det er resultaterne, der tæller når regnebrættet skal gøres op. Men i politik er den magt, 

som befolkningen har udstyret dig 

med, en uhyre vigtig forudsætning for 

at opnå resultater. Og du skal som 

politiker turde bruge den magt, så vi 

får politikerstyre og ikke 

embedsvælde.  

 

  



 

 

Uafhængighed af russisk energi 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Rusland skovler penge ind på salg af naturgas og olie til Europa. Herunder til Danmark. Det sætter Putin i 

stand til at finansiere den forbryderiske invasion af Ukraine. Og mulige fremtidige angreb på nabolande. 

Desværre har store dele af Europa i et anfald af naivitet og tiltro til Putin gjort sig afhængig af energi fra 

Rusland. Det gælder desværre også Danmark. Det må stoppe. Vi vil ikke leve med en stående trussel om, at 

Putin kan true og skade os ved at lukke for hanerne. Og vi vil ikke finansiere Putins krigsmaskine.  

Derfor haster det med, at Danmark (og 

resten af EU) får lavet en helt ny energiplan, 

hvor vi klarer os 100 procent uden gas og 

olie fra Rusland. Det kan kun gå for 

langsomt, selvom vi må forudse ekstra 

udgifter. Vi skal IKKE længere sidde i 

lommen af Putin! 

 

 

 

 

 

Besøg på Lynderupgaard 
Stor tak til Kirsten og Ove Glerup for gæstfrihed i forbindelse med vores besøg på Lynderupgaard i dag. Jeg 

har den dybeste respekt for den omfattende, nænsomme restaurering af det gamle gods, som parret har 

gennemført. Et eksempel på et flot privat initiativ omkring bevarelse af dansk kulturarv.  

Fakta:  

Lynderupgaard er en vesthimmerlandsk 

herregård beliggende i Lynderup Sogn, Viborg 

Amt. Hovedbygningen, bestående af tre fløje i to 

etager, der i form af et stort U åbner sig mod syd, 

er omkranset af voldgrave. Tilhørte Viborg Stift 

indtil Reformationen. 

Den ældste bygning er Stenhuset som kan 

dateres tilbage til 1300-tallet. Nordfløjen, opført 

i bindingsværk, er bygget kort tid efter, mens den 

sidste del af vestfløjen er fra omkring år 1700; 

Bygningen er fredet. 

Slægterne Skram og Rosenkrantz var blandt de første ejere af Lynderupgaard fra 1582 til 1601. En anden 

tidlig ejer var Verner Parsberg, der ejede godset fra 1607 til sin død i 1643. Hans navn står at finde nederst 

på den smukt forarbejdede renæssance-altertavle i Lynderup Kirke.  



 

 

Jens Reenberg var ejer af Lynderupgaard fra begyndelsen af 1700-tallet. Han skænkede kirkens nuværende 

klokke, der blev støbt af klokkestøber Carpar Kønic, Viborg. 

Fra omkring 1743 til 1763 var godsejer Johannes Juulson og hans hustru Maria Catharina Poulson ejere af 

Lynderupgaard, og tårnrummet i kirken fungerede helt frem til begyndelsen af dette århundrede som kapel 

for Juulson-familien. 

Lynderupgaard kom ligesom godset Lerkenfeld i Kieldsen-slægtens besiddelse i 1800-tallet, da Jens og Kield 

Kieldsen erhvervede den i 1828. Kield Kieldsen overtog den i 1840, og herefter ejedes Lynderupgaard af Ane 

Margrethe Kieldsen (fra 1864), Jens Kieldsen (fra 1895), Kield Kieldsen (fra 1933), Jens Kieldsen (fra 1947). I 

1981 solgte Kield Kieldsen til Hans Peter Egeskov, der igen i 1988 solgte til Ole Philipsen.  

Kirsten og Ove Glerup købte Lynderupgaard i 1995, og solgte i 2022. 

Godset råder i dag over ca. 750 hektar jord. 

 

Med bunden i vejret  
Efter en frisk og appetitgivende strandtur gør det godt 

med en god påskefrokost på restaurant Mallemukken i 

Thyborøn. Bogstaveligt talt med bunden i vejret, idet 

stedet er opbygget af to store fiskekuttere. Giver en 

helt specielt oplevelse - næste som en lille katedral. Kan 

absolut anbefales. Danmark dejligst.  

 

Fokus på grønne færger 
Tak til Scandlines direktør Carsten Nørland for et inspirerende møde, 

hvor jeg blev orienteret om rederiets ambitiøse planer om satsning på 

grøn sejlads med el-færger mellem Danmark og Tyskland. 

 



 

 

Operation RED FORENINGSLIVET 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Hver eneste uge modtager jeg henvendelser fra dybt frustrerede frivillige foreningsfolk, der er ramt af 

ødelæggende bureaukrati og bøvl. Ikke mindst reglerne om hvidvask har medført store ulemper, der gør livet 

surt for engagerede folk i tusindvis af foreninger landet over.  

Se fx denne resultatopgørelse for 

2021 fra en lille lokal forening. 1.800 

kr. i kontingentindtægter. De 1.400 kr. 

går til bankgebyrer. Derudover er der 

stort bøvl med indberetning, fotos mv. 

ved udskiftning af 

bestyrelsesmedlemmer. Nok er nok! 

Det er vi nødt til at få ryddet op i. 

Loven er givetvis lavet i bedste 

mening. Men det har aldrig været 

meningen, at vores uundværlige 

foreningsliv skal rammes og ødelægges på denne måde. Lad os snarest få indført bagatelgrænser og/eller 

omfattede lister over undtagede foreninger med anerkendelsesværdige formål. 

 

 

KEND DIN EGN tur 2 
God stemning i den fyldte bus fra Midtbus Jylland. Og 

vejret er med os på en skøn tur rundt på Viborgegnen. 

 

  



 

 

Lørdagsbesøg på Christiansborg 
Det var en udsøgt fornøjelse, da jeg fik besøg på Borgen 

af Odd Fellow Ordenens Loge Nr. 39 “Sct. Kjeld”. Tak for 

jeres store interesse og engagement i forbindelse med 

rundvisning og spørgetime. Kom godt hjem til Viborg.  

 

Mere frihed og flere muligheder  
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Venstre mener, at et friere liv er et rigere liv. Derfor opgiver vi aldrig kampen for mere frihed og flere 

muligheder. For den enkelte dansker, for virksomhederne, for kommunerne, for foreningslivet osv. Hele 

vejen rundt.  

Der er hårdt brug for denne vedholdende frihedskamp. S-regeringen og den røde støttepartier trækker 

nemlig i modsat retning i form af mere formynderi, mere detailstyring, højere skatter og mindre frihed under 

ansvar.  

Siden regeringsskiftet i 2019 er det blevet dyrere at være dansker, private initiativ er indsnævret, de unge 

kan ikke længere selv vælge gymnasium og friskolerne presses af regeringen. 

Venstre har nu fremlagt seks prioriteter, som vi går til valg på. De skal sikre, at danskerne fremover netop får 

mere frihed og flere muligheder. 

For det første skal Danmark gå forrest i klimakampen. Danmark skal være et land, der går forrest, opfinder 

og udvikler de grønne løsninger, der er brug for i hele verden. Vi skal skabe grønne arbejdspladser – ikke 

miste dem. Hvis produktionen flytter ud af landet, så gør vi ikke klimaet bedre - kun Danmark fattigere. Og vi 

skal gøre os totalt uafhængige af gas fra Rusland.  

For det andet skal vi have et sundhedsvæsen, hvor patienten er vigtigere end systemet. Regeringens udhuling 

af patientrettighederne skal stoppes. Du skal kunne komme i privat behandling, hvis det offentlige ikke kan 

levere hurtigt nok. Og de nære sundhedsvæsen skal styrkes.  



 

 

For det tredje skal der genert indføres mere frihed til selv at bestemme. Danskerne frie valg skal styrkes, så 

vi kommer væk fra ensretning og formynderi. Mindre snærende lovgivning, mere frit valg og ansvar for den 

enkelte.  

For det fjerde skal vi stille konsekvente krav til udlændinge, der opholder sig i Danmark. Der skal indføres 

arbejdspligt for alle indvandrere i kontanthjælpssystemet. Forbrydelser skal straffes hårdere, der skal gøre 

op med social kontrol, og vi skal blive markant bedre til at udvise kriminelle udlændinge i en fart.  

For det femte skal det altid kunne betale sig at arbejde.  Hårdt arbejdende danskere skal belønnes, bl.a. ved 

at vi sænker skatten for helt almindelige familier, der går på arbejde. Desuden skal vi belønne unge og ældre, 

der yder en ekstra indsats.  

For det sjette skal vi tage langt større ansvar for Danmarks sikkerhed. Putins forbryderiske fremfærd i Ukraine 

viser, at vores demokratiske verdensorden er sat under pres.  Vi har i Vesten længe været for naive og har 

taget friheden for givet. Dansk forsvar skal genopbygges og styrkes markant, så Danmark bliver en troværdig 

alliancepartner og andre demokratiske lande skal vise, at vi står vagt om de liberale og demokratiske værdier, 

som er afgørende for en fredelig og tryg verden. Derfor skal Danmark også bruge 2% af vores BNP på 

forsvaret, så vi lever op til vores forpligtelse til NATO. Vi skal være en solid og troværdig alliancepartner, der 

bidrager mærkbart til en mere fredelig verden.  

Venstre er klar til valg. Mette kan bare trykke på knappen. 

 

Dalende lyst til at cykle  
Har i dag været på TV2 News for at kommentere 

på den triste nyhed, at vi her i “Cyklismens År” må 

konstatere, at danskerne er begyndt at droppe 

jernhesten. Måske vi alle skulle gøre en langsigtet 

indsats ved at lære vores børn at cykle. 

 

  



 

 

Forsvarsforbeholdet  
Vi skal til folkeafstemning den 1. juni 2022 om EU forsvarsforbeholdet. 

Hvad betyder et JA for Danmark? 

TRYGHED: En styrkelse af Danmarks sikkerhed gennem 

tættere gensidigt samarbejde i EU. Hånd i hånd med 

NATO, der fortsat vil være kernen i dansk 

sikkerhedspolitik.  

ØKONOMI: Dansk forsvar får adgang til de vigtige 

materielle indkøbsaftaler. Det koster Danmark dyrt at 

stå udenfor. 

CYBERSIKKERHED: At Danmark bliver en del af et fælles 

europæisk forsvar i cyberspace. Digital sikkerhed 

kender ingen grænser. Truslen er reel.  

SELVBESTEMMELSE: At Danmark selv kan bestemme 

hvor vores soldater deltager i operationer. Danmark må 

i dag ikke deltage I fx. fælles EU operationer mod 

pirateri ud fra Afrika. 

INDFLYDELSE: Danmark kan endelig sidde med til 

bordet når sikkerhedspolitik og forsvarpolitik 

bestemmes. Vi står i dag uden indflydelse på Europas 

sikkerhed. 

FÆLLESSKAB: Danmark vil få mulighed for frivillig deltagelse i fælles operationer og at tage del i det fælles 

arbejdet om at beskytte Danmark og Europa. Fællesskab er nødvendigt når tyranner hærger og truer 

friheden. 

 

Startskud til OPERATION RED FORENINGSLIVET 
Venstres folketingsgruppe har bedt mig om at koordinere indsatsen i en arbejdsgruppe, der før Grundlovsdag 

skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi får bugt med det enorme bureaukrati og de store 

bankgebyrer, der truer med at kvæle foreningslivet og frivillige ildsjæles uhyre vigtige indsats landet over.  

I dag holder vi det første møde i arbejdsgruppen, hvor vi 

kortlægger det konkrete problem og dets omfang. Derefter ser 

vi på mulige løsninger. Hvis man har konkrete input og eksempler 

fra en forening til dette vigtige arbejde, så er man meget 

velkommen til at sende dem til mig på mail vkrlo@ft.dk  

Vi SKAL lykkes med denne operation. 

 



 

 

Usikre baneoverkørsler i Nordvestjylland bliver 

sikret!  
Forligskredsen har i dag udmøntet den i trafikaftalen af juni 2021 afsatte ekstraordinære pulje til 

lokalbanerne på 700 mio kr.  

Heraf får Midtjyske Jernbaner (Vemb-

Lemvig-Thyborøn, VLTJ) 73,8 mio kr til bl.a. 

sikring af alle usikre overgange. Fantastisk 

nyt.  

 

Midtjyder på besøg på Borgen  
Igen i dag har jeg haft fornøjelse at 

modtage besøg af friske og engagerede 

midtjyder på Borgen. Tak for jeres 

positive interesse for det danske 

folkestyre og de gode spørgsmål under 

rundvisningen.  

 

  



 

 

Træ i lange baner 
Hilsen fra Sminge Møllevej ved Gjern, hvor jeg sammen med Gjernegnens Venstrevælgerforening besøger 

Grønagergaard Savværk. En fantastisk virksomhed, der bygger på iværksætterånd og flid gennem mange år. 

Hatten af for savværksejer Jan Kristensen, der har opbygget denne store virksom med mere end 50 

medarbejdere  

Vi får i fremtiden brug for endnu mere 

bygningstømmer i Danmark. Derfor skal vi 

værne om træproduktionen i de danske 

skove, ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine, 

der betyder at store mængder tømmer fra 

Rusland ikke længe kommer til Vesten. 

 

I gør Danmark ære!  
Hilsen fra Dragonkasernen, hvor jeg på vegne af Folketinget lige har haft den ære og fornøjelse at holde tale 

for det danske kontingent, der skal udsendes som del af NATO Mission Iraq frem til oktober 2022.  

Læs min tale her: 

Kære soldater, kære pårørende!  

Som medlem af Folketinget, og som tidligere 

tjenstgørende i hæren 24 år, er det en stor ære 

og fornøjelse for mig at sige nogle få ord her i 

dag i anledning jeres udsendelsesparade. Ikke 

mindst fordi paraden foregår her på 

Dragonkasernen, idet JDR er mit eget 

stamregiment, om end jeg har orlov for 

Forsvaret med henblik på mit borgerlige 

ombud. 

Danmark leder fra december 2020 til midten af 

2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NATO 

Mission Iraq – NMI). 

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den 

nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således 

ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 



 

 

I skal fra medio maj til primo oktober udsendes på mission i IRAK som en del af NMI. Missionens overordnede 

formål er at støtte irakerne i deres vigtige reformering og genopbygning af sikkerhedsstrukturen. Det skal 

ikke mindst forebygge, at Islamisk Stat eller andre udefrakommende fjendtlige magter og grupperinger ikke 

returnerer og ikke lykkes med at destabilisere IRAK igen. 

Danmark bidrager dels med rådgivning og dels med sikrings- og eskortestyrker til beskyttelse af disse 

rådgivere. De fleste af jer kommer til at indgå i enheden FORCE PROTECTION COY – forkortet FP COY. Desuden 

består kontingentet af personel fra militærpolitiet samt IT- og kommunikationsenheder. Foruden personel 

fra den danske stab. 

I forbindelse med opgavens løsning komme I til at arbejde tæt sammen med soldater fra en række andre 

lande. Og det er I uden tvivl rigtig gode til. Det viser alle erfaringer fra øvrige missioner i udlandet. 

Som jeg nævnte er der ikke tale om en egentlig kamp-mission. Vi er i IRAK på invitation fra den irakiske 

regering. Og glædeligvis er sikkerheden i BAGDAD bedre og mere stabil end i mange år. Ikke desto mindre vil 

jeg opfordre jer til at passe god på hinanden. Vi skal have jer ALLE hjem til Danmark i god behold til efteråret. 

Husk også at holde god kontakt hjem til familien, der nu må savne jer i nogle måneder. 

Jeg er ikke i tvivl om, at I alle er professionelle og godt rustede til opgaven. På vegne af Folketinget, der jo har 

truffet beslutning om det dansk bidrag i IRAK, vil jeg ønske jer held og lykke med opgaven. 

Med denne udsendelse yder i jeres aktive bidrag til fred og sikkerhed i verden. I GØR DANMARK ÆRE. 

Tak for ordet! 

 

 



 

 

Persondata – Samtykke 
EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen 

er at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for 

virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at 

give dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.  

Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at 

modtage dette nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.  

Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er det et antaget samtykke fra din side. Hvis du 

derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger 

opbevares, så skal du afmelde dig ved at skrive dette til Andreas Vemgaard: 

andreas.soerensen@ft.dk  

 

 

Kristians kommende aktiviteter:  

 

2. maj  Erhvervslaug udflugt til KBH 

3. maj  Besøg på Karup Flyvestation  

3. maj JEJ til EU Møde 

4. maj  Møllekonference  

16. maj Rundtur i fremtidens fodvareland  

20. maj  Besøg Molslinjen  

30. maj  Besøg Aabenraa Havn  

 

 

 

 

 

 

mailto:andreas.soerensen@ft.dk

