
 

 

  Pihls dagbog fra 
valgkampen 

Dag 7 
TIR 02JUN 2015 

 

Valgkampsdagbog fra 
 

Kristian Pihl Lorentzen 
Folketingsmedlem & Trafikordfører for Venstre 

 

Mail: vkrlo@ft.dk 
www.kplorentzen.dk 

Tlf.: 27522818 
 

 

Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Lagerhotel og nethandel 
 
Dagen bød på en særdeles interessant valgturne på Møldrupegnen i den nordlige del af 
Viborg Kommune. Jeg besøgte indledningsvis virksomheden LM Lagerhotel i Møldrup, der har 
stor succes med at levere logistik i forbindelse med den accelererende nethandel. 
Virksomheden er inde i en positiv udvikling, hvilket er godt nyt for hele lokalområdet.  
 

 
Foto: Besøg hos LM Lagerhotel, hvor der bl.a. pakkes og forsendes spil efter bestilling via 
nettet. 
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Kartofler i Roum 
 

I Roum besøgte jeg Jens Kristensens 
kartoffelcentral, der er en af landets store 
leverandører af spisekartofler, kartofler til mel 
samt læggekartofler til eksport – bl.a. til Ægypten. 
Her efterspørges der en mere tidssvarende 
regulering af landbruget, bl.a. med hensyn til 
gødskning af markerne, så planterne ikke 
længere skal sulte med deraf følgende lavere 
udbytte og lavere kvalitet. Desuden er der brug 
for at indføre tidssvarende regler for kørsel på 
offentlig vej med nutidens store 
landbrugsmaskiner. Virksomheden omfatter også 
minkavl med fokus på dyrenes velfærd og pelse 
af høj kvalitet.  
 
 
 
Foto: De mange kartoffelkasser er gjort klar til 
årets høst. 
 
 

 
 
Friplejehjem i Klejtrup 
 
Det var en stor fornøjelse at besøge det nye friplejehjem Blåhaven i Klejtrup. Her lever 20 
senildemente ældre borgere i noget nær perfekte fysiske rammer - inde som ude. Duften af 
god mad produceret på hjemmets egen køkken slog mig i møde, da formand Jon Pugholm 
viste mig rundt i de velindrettede lokaler. Det er en stor værdi, at borgere har mulighed for at 
vælge mellem friplejehjem og kommunale plejehjem. En helt central værdi er personalets 
respekt for de ældre og deres behov. Og at der er tale om et hjem, hvor det er rart af bo. Jeg 
glæder mig over, at jeg i mine godt 10 år i Folketinget har været med til at kæmpe for 
friplejehjemmenes sag.  

 
Forsamlingshuset i Hersom 
 
Til frokost blev jeg budt på dejligt smørrebrød i Hersom Forsamlingshus, hvor en aktiv 
bestyrelse sammen med et dygtigt og engageret værtspar har skabt et førsteklasses 
forsamlingshus, som er blevet et stort aktiv for lokalsamfundet. Forsamlingshuset har med 
støtte fra LAG-midler investeret i bl.a. et nyt og moderne køkken, nye toiletter og et flot 
indgangsparti. Jeg glæder mig meget over de lokale ildsjæle, der landet over knokler for at 
skabe gode lokale rammer og gode aktiviteter. Tingene kommer nemlig ikke af sig selv. Og da 
slet ikke uden for de større byer…. 

 



 
Uddelingskampagne i Klejtrup, Bjerregrav og 
Møldrup 
 
Efter denne perlerække af inspirerende besøg var det tid til at vise flaget ved de lokale 
forretninger på egnen. Nærmere betegnet Brugsen i Klejtrup, købmanden i Bjerregrav og 
købmanden i Møldrup. Tak til de mange, der tog sig tid til en lille snak med mig. Herunder min 
gode ven, den tidligere borgmester i Møldrup Kommune, Gunnar Korsbæk.  
 

 

 
 
 
Foto: Flaget vises ved Brugsen i Klejtrup, 
hvor mange tog imod min valgfolder og Pihl-
nøglering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra våd cykeltur til Vordegård 
 
Om aftenen var det planen, at jeg sammen med SF-kandidat 
Signe Munk skulle cykle ad Himmerlandsstien på strækningen 
mellem Møldrup og Løgstrup – med aftenskaffe undervejs i 
det grønne ved Hjarbæk Fjord. På grund af den silende regn 
måtte Signe og jeg dog erkende, at interessen for at cykle 
sammen med os var beskeden – de potentielle deltagere 
foretrak at blive hjemme i varmen. Vi nøjedes derfor med en 
kort cykeltur ved Møldrup, hvorefter vi i bil kørte på besøg hos 
gårdejer Poul Villumsen, Vordegård. Her fik en hyggelig og 
lærerig aften, idet Poul fortalte om hans kvægbrug, om 
landbrugets vanskelige situation i almindelighed samt om 
udfordringerne med vådområdeprojektet ved Skals Å. Tak til 
Signe for et godt samarbejde og til Poul for gæstfriheden. Og 
tak til Anne Mette for kaffe og god kage. 



 
 
Kommende aktiviteter i valgkampen 
 
Onsdag den 3. juni starter med morgenkampagne ved den store uddannelsesinstitution 
Mercantec i Viborg. Derefter tager jeg med Setra valgbussen på turné i den vestlige del af 
Viborg Kommune, nærmere betegnet Fjends. Vi starter hos Sjørup Traktor med rundstykker 
og morgendebat med medarbejderne kl. 0850. Herefter går turen rundt til landsbyer og 
virksomheder på egnen. Det er godt med en decentral valgkampagne, der ikke kun satser 
på de større byer!! 

 
Torsdag den 4. juni tager jeg på valgturne rundt på Karupegnen i Viborg Kommune. Senere 
på dagen er det tid at vise flaget og uddele lækre gulerødder ved Open By Night 
arrangementet i Viborg samt Late Night arrangementet i Silkeborg.  
 
  

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


