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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

Besøg hos maskinfabrik i Rødkærsbro 
 

 
Dagen startede med besøg hos Gunnar 
Balles Maskinfabrik i Rødkærsbro. Her fik vi 
en interessant rundvisning af direktør Ulrik 
Balle. Virksomheden, der har 28 
medarbejdere, producerer en bred vifte af 
emner inden for metal, der forarbejdes med 
skæring, bukning og svejsning af høj 
kvalitet. Virksomheden er bl.a. 
underleverandør til Grundfos i Bjerringbro. 
Det er den slags virksomheder, der holder 
gang i hjulene i Danmark.   
 
 
 

Fokus på transport i Bjerringbro 

Herefter gik turen til Bjerringbro, hvor jeg besøgte 
virksomheden Jørvi Transport A/S. Direktør Hans 
Jørgen Høgh satte mig grundigt ind i de temaer, 
som optager danske vognmænd i det daglige. 
Herunder fik vi en rigtig god snak om bl.a. køre-
/hviletidsregler, cabotage, modulvogntog, 
fartgrænser, uddannelse af chauffører, og den 
hårde konkurrence på markedet. Og så fik jeg en 
klar opgave: Få opgraderet Rute 26 mellem Viborg 
og Aarhus. Også tak til formanden for Venstre i 
Bjerringbro, Keld T. Jørgensen, der ledsagede mig 
under besøget.  
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Fuld damp på torvet i Bjerringbro 
 
Om eftermiddagen satte vi fuld damp på 
min valgkampagne i Bjerringbro. Her bød 
jeg på en tur i min lille ”Pihle-Express”. Det 
benyttede mange børn sig af, mens jeg tog 
en lille valgsnak med forældrene eller 
bedsteforældrene. Blandt de temaer, som 
interesserede vælgerne mest, kan nævnes 
udlændingepolitikken, flere lokale 
arbejdspladser i det private, frit valg for 
ældre, udlugning i overflødige regler og et 
Danmark i bedre balance.  
 
 
 
 

 
Valgmøde på Viborg Katedralskole 

 
Herefter var det tid til valgmøde i festsalen på Viborg Katedralskole. Vi fik en god debat om 
temaer, der interesserer eleverne. Herunder SU, styrket faglighed i gymnasiet, optagelseskrav 
til gymnasiet, flere ansøgere til de erhvervsfaglige uddannelser, og uddannelsesvejledning i 
folkeskolen. Tak til eleverne for gode spørgsmål.  
 

Valgmøde på Viborg Bryghus 
 
Dagen sluttede med et hyggeligt valgmøde i 
Munken på Viborg Bryghus. Her krydsede jeg 
klinger med min lokale kollega, Karin 
Gaardsted (S) over et godt glas øl. Desuden 
nød vi ”Pihls Valgkampkage nr. 7” i pausen. 
Kagen var prydet af en god ”Pihle Bryg” og 
socialdemokratiske roser. Der var igen stor ros 
til Anne Mettes lækre bagværk. Tak til Karin for 
en god og sober debat. Uden afbrydelser af 
hinanden. Og med respekt for hinandens 
holdninger. Blandt deltagerne var min gode 
ven, oberst Jens Chr. Lund, der gav Karin og 
mig en klar opgave: Byg en Hærvejsmotorvej!   

 
 
 
 
 



 
 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
 
Fredag den 12. juni kører jeg valgturne på Gjernegnen. Fra kl. 1330-1730 er jeg på torvet i 
Silkeborg, hvor jeg byder alle interesserede på en tur i ”Pihle-Expressen” – mit lille 
dampdrevne valgtog. Desuden byder jeg på et stykke af en flot kage, der er en hyldest til 
hjuldamperen Hjejlen – Silkeborgs vartegn. Kl. 18-19 er jeg på 3F-højborgen Langsøhus for at 
deltage i valgmøde med udviklingsminister Mogens Jensen (S). Om aftenen er jeg til fest med 
VU’erne i Viborg.  
 
Lørdag den 13. juni laver jeg gadekampgane på Hjultorvet i Viborg. Kl. 1300 starter min store 
valgevent på Løvelbanen, hvor jeg inviterer til valgræs på Løvelbanen. På programmet er 
rallysprint, gokart-opvining, speedwayopvisning, motorcykelopvisning/-ræs, og valg-
djævleræs. I sidstnævnte dyster jeg selv på fart og hestekræfter mod tre andre kandiater, 
Karin Gaardsted (S), Andreas Steenberg (RV) og Christian Langballe (DF). Det bliver ikke 
kedeligt. Kom og oplev en hyldest til alt, der kan rulle og ræse. Lørdag aften kl. 20-21 er der 
Happy Hour med Pihl på Zwei Grosse i Viborg – en time med politik ledsaget af fed musik.  
 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


