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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

Whisky og rom i Frederiks 
 
Dagens første virksomhedsbesøg var hos 
engrosvirksomheden MAC Y i Frederiks. Her blev 
jeg budt velkommen af direktør Søren Nørgaard, 
der fortalte om virksomheden, der importerer rom, 
whisky og anden spiritus af høj kvalitet og sælger 
det videre til detailhandlere. Virksomheden har 
siden starten i 1996 stille og roligt vokset til at have 
Nordeuropas største sortiment i de fine våde varer. 
Og den beskæftiger 16 medarbejdere. Over 
kaffebordet fik vi en god snak om bl.a. 
landdistrikternes rammevilkår samt behovet for et 
Danmark i bedre balance. Og tak for den gode 
flaske Hærvejs Bitter.  
 

 
 
 
 
Kvalitetskaffe i Grønhøj 
 
Dagens næste virksomhedsbesøg var hos COFFEE ZONE i Grønhøj, hvor Tom Petersen har 
specialiseret sig i at levere gode kaffe-løsninger til virksomheder m.fl. Det er den slags mindre 
virksomheder, der bidrager til at sikre fortsat liv og aktivitet i lokalområderne landet over.  
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Måttevaskeri i Karup 
 
Hos virksomheden BERENDSEN i 
Karup fik jeg indblik i et ultramoderne og 
effektivt måttevaskeri, der servicerer 
hele det jyske og fynske område. Her 
arbejder 70 dygtige medarbejdere. Et 
særdeles interessant besøg. 

 
 
 
 
 
 
Købmanden i Frederiks vil gerne udvide 
 
Hos købmand Kenneth Siig i Frederiks var det dejligt at konstatere en tro på fremtiden. Her 
vil købmanden gerne udvide, men er stødt på forhindringer i form af meget skrappe 
myndighedskrav til antallet af P-pladser. Jeg har lovet at undersøge ordlyden i planloven, 
herunder mulighederne for dispensation ud fra de konkrete lokale forhold.  
 

 

 



Charmeoffensiv i Karup 
 

Næste punkt på dagens program var en god frokost (dansk bøf med løg og spejlæg) på 
hotellet i Karup. Her fik vi også en god snak om vilkårene for at drive en sådan virksomhed. 
Herefter var det tid til uddelingsaktion hos Brugsen i Karup. Tak til Venstre i Karup for stor 
opbakning til dagens program.  

 
Slutspurt helt i dybden  
 
Om aftenen deltog jeg i et helt specielt valgarrangement i Mønsted Kalkgruber. Forinden 
havde mange deltaget i forberedelserne, herunder mit søde barnebarn, Hanna, der hjalp til 
med at lave dejlige ostehapser. Vi startede aftenen med at køre med den genetablerede 
smalsporede kalkbane gennem den smukke natur og ind i de dybe gruber – helt derinde, hvor 
flagermusene bor. Her blev mødedeltagerne budt på et glas rødvin samt en bid grubeost. 
Desuden fik vi et interessant foredrag om grubernes spændende historie og deres store 
betydning for udviklingen i store dele af Jylland. Herefter kørte toget op igen – til 
kalkbrænderiet, hvor jeg krydsede klinger med Karin Gaardsted (S). Til kaffen nød vi lækre 
røde og blå muffins, der var lavet af min svigermor, Esther og min hustru, Anne Mette. Det 
blev en uforglemmelig dejlig aften, hvor røde og blå vælgere fra Viborgegnen mødtes i 
gensidig respekt for hinandens holdninger. Tak til Karin for en god og sober valgkamp. 

 

 
 
 



 
 
Valghumor 

 
Gad vide, hvem der har set sit 
snit til at sætte et flot V-skilt på 
denne fine S-campingvogn….:-) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Onsdag den 17. juni – dagen før vælgernes dom – starter med morgenkampagne i 
Bjerringbro. Derefter går turen med min blå Setra valgbus til Skive og Salling, bl.a. med 
virksomhedsbesøg hos MOLAND på havnen i Skive og hos PARKAS i Balling. Desuden går 
turen bl.a. til Oddense, Glyngøre og Roslev, Thise, Sundsøre og Breum.  
 
Torsdag den 18. juni – VALGDAG. Så er det endelig vælgerne tur til at tale efter godt 3 
ugers hæsblæsende valgkamp. MÅL: Ny blå regering og genvalg til Pihl! 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


