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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Morgenoffensiv ved Mercantec 
 
De lidt søvndrukne elever på uddannelsesinstitutionen 
Mercantec i Viborg fik sig en glædelig overraskelse. Pihl stod 
nemlig sammen med en gruppe VUere klar til at modtage dem 
med en venlig morgenhilsen. De fleste tog positivt imod. 
Enkelte virkede en smule morgengnavne. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Forrygende valgmøde hos 
Sjørup Traktor A/S 
 
Turen gik så til virksomheden Sjørup Traktor A/S, hvor jeg 
spiste rundstykker sammen med de 35 medarbejdere og 
fortalte lidt om valgkampens temaer. Herunder min egen 
mærkesag om et Danmark i bedre balance samt en ny start 
for landdistrikterne og landbruget. Desuden skal vi luge ud i 
de overflødige regler og i stedet sætte frihed under ansvar i 
højsædet. Til min glæde var der en række gode spørgsmål 
og kommentarer efter mit indlæg. Tak for et godt besøg.  
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Buskaravane i Fjends 
 
Herefter var det tid til at gennemføre en buskaravane i den vestlige del af Viborg Kommune – 
nemlig Fjends sammen med gode lokale venstrefolk. Vi besøgte bl.a. brugsen i Mønsted, 
friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær, gårdejer Niels Nielsen i Vroue, købmanden i Vridsted 
og brugsen i Sjørup. Jeg sluttede dagen af med en tur i den smukke natur ved Kongenshus 
Hede. Til min store overraskelse mødte jeg faktisk vælgere ved udsigtstårnet ude midt på den 
store hede. De var synligt overraskede over, at Pihl førte valgkampagne så langt væk fra 
alfarvej…. Tak til de mange, der tog vel imod mig i dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampagne ved Spar købmanden i Stoholm.  

 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Torsdag den 4. juni tager jeg på valgturne med den blå Setra bus rundt på Karupegnen i 
Viborg Kommune. Senere på dagen er det tid at vise flaget og uddele lækre, sunde 
gulerødder ved Open By Night arrangementer i Viborg og Silkeborg.  
 
Fredag den 5. juni er det Grundlovsdag, hvor vi fejrer vores frihed og folkestyre. Samt 100 
året for kvindernes valgret. Jeg har fornøjelse af at tale ved grundlovsmøder i Karup samt på 
Borgvold i Viborg. Desuden fejrer vi min datter, Julies 28 års fødselsdag. 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


