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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Med Pihle-Expressen til Kjellerup 
 

I dag lavede jeg kampagne på torvet i Kjellerup med mit mini-damptog samt uddeling af lækre 
gulerødder og valgfoldere. Rigtig mange børn frydede sig over en tur med ”Pihle-Expressen”, 
der kørte foran retsbygningen i Kjellerup så det fløjtede. Jeg var byrådsmedlem i Kjellerup 
kommunen i 12 år i perioden 1994-2006. Og jeg har boet på egnen næsten hele mit liv. Denne 
lokale forankring fornægter sig ikke, når man går på gaden for at lave valgkampagne.  

 
 
 
Venstres medlem af Europa-
Parlamentet og tognørd, 
Jens Rohde kiggede forbi 
Kjellerup for at prøve en tur 
med ”Pihle-Expressen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sideløbende med min kampagne i Kjellerup lavede venstrefolk og VU’ere kampagne for mit på 
Hjultorvet i Viborg. Altså indsættelse over en bred front denne anden lørdag i valgkampen. 

 

mailto:vkrlo@ft.dk
http://www.kplorentzen.dk/


Stemmefiskeri ved Tange Sø 
 
Vi politikere er naturligvis ude på at fiske 
stemmer i valgkampene. Så hvorfor ikke 
indrømme det åbent? Derfor holdt jeg i 
dag ”Stemmefiskeri ved Tange Sø”, hvor 
jeg inviterede interesserede lystfiskere til 
at dyste i 3 timer på Tange Sø i en 
konkurrence om at fange de største fisk. 
Det havde mange lyst til i det fine vejr. Og 
der kom store fisk på krogen – både 
gedder og aborrer. Tak til deltagerne for 
en sportslig dyst. Jeg overrakte fine 
præmier til dem, som fangede de største 
fisk. Og tak til tovholder Niels Houe, Ans 
Sejlklub og de mange andre frivillige 
hjælpere, der gjorde det muligt at stable 
dette arrangement på benene i løbet af blot en uge.   
 

Valgflæskeorgie ved Tange Sø 
 
Efter fiskeriet var det tid til ”Valgflæskeorgie ved Tange Sø”. Frivillige grillmestre stegte 1000 
stykker flæsk, der blev fortæret af mere end 150, som kom fra nær og fjern for at tage del i 
løjerne. Jeg holdt en tale, hvor jeg hyldede naturperlen Tange Sø og manede til besindighed 
hos de foreninger og politikere, der har fået den vanvittige tanke at ødelægge Tange Sø ved 
at tømme den eller lede Gudenåen uden om søen via et langt kunstigt omløbsstryg. Der var 
god musik til flæskespisningen og en flot Tange Sø kage til kaffen – Pihls Valgkampkage nr. 4. 
Tak til de mange – søde som blå – der kom til mit store arrangement for at støtte Tange Sø. 
Og tak til den mange frivillige.   
 

 
 
 
 
Så er der gang i grillstegning 
af valgflæsk ved Tange Sø. 
Det smagte fantastisk. Tak til 
de brave grillmestre, der 
virkelig kunne rubbe 
neglene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Pihl Valgkampkage nr. 4 – 
En hyldest til naturperlen 
Tange Sø 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Søndag den 7. juni gennemfører jeg endnu en af mine store og slagkraftige valgaktiviteter. 
Nemlig et kæmpe bankospil i Arena Midt i Kjellerup i tidsrummet kl. 1400-1700, hvor vi spiller 
om 100 fine gevinster, der er sponseret af firmaer og enkeltpersoner på egnen. I pausen er 
der en flot ”Pihls Bankokage” til kaffen samt god Morten Korch underholdning med fællessang. 
Kom til Arena Midt i god tid før vi starter. Alle interesserede er velkommen uanset partifarve.    
 
Mandag den 8. juni starter med morgenkampagne ved Viborg jernbanestation sammen med 
VU’erne. Derefter tager med ”Kaj Rutebil” og den blå Setra bus på karavane rundt på 
Tjeleegnen. Om aftenen deltager jeg i et tværpolitisk valgmøde på Klejtrup Musikefterskole. 
 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


