
 

 

  Pihls dagbog fra 
valgkampen 

Dag 13 
MAN 08 JUN 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! 

  

 

Valgkaravane på Tjeleegnen 
 

I dag tog jeg med min flotte blå Setra valgbus på karavane rundt i den østlige del af Viborg 
Kommune, nærmere betegnet Tjeleegnen. Jeg blev ledsaget på turen af aktive lokale 
venstrefolk, der havde sørget for et godt program, hvor vi kom rundt og talte med vælgere i 
mange af egnens lokalsamfund. Herunder Hammershøj, Vorning, Løvel, Røding, Vammen, 
Ørum, Ø-by og Vejrumbro. Tak for en rigtig god dag og tak til de mange, der tog sig tid til en 
lille valgsnak med mig. Jeg tror på, at det har stor værdi for en folketingsmand at komme rundt 
og besøge de mindre lokalsamfund. Specielt når man som jeg kæmper for et Danmark i bedre 
balance.  

 
 
Ved købmanden i Løvel havde min gode ven, 
Erling Thorup stablet en hyggelig udendørs 
valgcafe på benene, så jeg kunne få en snak 
med lokale vælgere over en kop kaffe og en 
småkage. 
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Så er det tid til en bid lækkert 
smørrebrød i valgbussen 
sammen med gode lokale 
støtter. Uden mad og drikke… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tak for et interessant og 
smagfuldt besøg hos 
virksomheden ”Chateau-Ø” til 
min gamle regimentskammerat 
ved Prinsens Livregiment, A.O. 
Andersen, der efter 
pensioneringen fra Hæren blev 
en dygtig og entusiastisk 
vinbonde. Her produceres 
dansk vin af høj klasse. Og vi 
smagte på de gode dråber. 
I baggrunden ses en del af 
A.O.’s vinranker samt 
Nordeuropas største birketræ, 
der i øvrige leverer saft til 
produktion af velsmagende 
birkevin.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Valgmøde på Klejtrup Musikefterskole 
 
Om aftenen deltog jeg i et gammeldags hyggeligt vælgermøde på Klejtrup Musikefterskole 
med chefredaktør, Lars Norup, som dirigent for et stort panel på 10 deltagere. Mødet var 
velbesøgt, og vi fik en god og sober debat om POLITIK uden den gang personfnidder, der 
desværre ofte ses på landsplan. Tak til Møldrup Landbyråd for et rigtig godt initiativ til fordel 
for demokratiet.   

 
Kampagne ved landskamp 
 
Mens jeg kørte til vælgermøde i Klejtrup gik en entusiastisk gruppe VU’ere i aktion for Pihl og 
Venstre ved Viborg Station i forbindelse med aftenens landskamp. Stor tak for jeres 
engagerede og utrættelige indsats. Det skal nok give pote på valgdagen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Tirsdag den 9. juni starter med valgmøde med eleverne på Viborg Private Realskole. 
Herefter tager jeg med ”Kaj Rutebil” og den blå Setra bus på en lang karavane til Vestjylland, 
herunder rundt om Ringkøbing Fjord. Der bliver virksomhedsbesøg under turen, bl.a. i Aulum 
og Borris. Mon ikke ”Kaj Rutebil” og jeg kommer hjem til Ans sent om aftenen…. 
 
Onsdag den 10. juni starter med morgenvalgmøde med eleverne på Skals 
Håndarbejdsskole, hvor jeg krydser klinger med SF-kandidaten, Signe Munk. Herefter tager 
jeg på buskaravane rundt på egnen, bl.a. til Sundstrup, Ulbjerg og Skals. Desuden bliver der 
besøg af virksomheder på turen. Om aftenen holder jeg valgmøde på Rindsholm Kro, hvor vi 
sætter kraftigt fokus på Danmarks sikkerhedspolitik samt forsvarets fremtidige rolle. 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


