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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 
Morgenfrisk aktion i Bjerringbro 
 
Sammen med morgenfriske VUere og lokale venstrefolk gennemførte jeg en slagkraftig 
uddelingsaktion ved Bjerringbro Station og nær ved Grundfos. I løbet af en time fik vi afsat 300 
rundstykker sammen med en hilsen fra Kristian Pihl. Dejligt med de mange morgenfriske 
kommentarer og søde smil. Kun enkelte virkede en smule morgengnavne….:-) 
 
 

Valgkaravane til Skive og Salling 
 

Min sidste karavane i denne valgkamp gik til Skive 
og Salling. Jeg startede med et besøg hos 
engrosfirmaet MOLAND på Skive Havn. Herfra 
leveres byggematerialer til byggemarkeder landet 
over.  
 
Næste stop var hos virksomheden PARTAS i 
Balling, hvor ejerne Erik Kuhr og Kim Nielsen viste 
mig rundt og orienterede om virksomheden og dens 
udfordringer. De 50 dygtige medarbejdere 
producerer 16.000 kvalitetsdøre om året. Desuden 
kigge et hold naboer forbi for at fortælle mig om det 
tåbelige i massiv afgiftsbelægning af 
overskudsvarme, så god energi bruges til at fyre for 
gråspurvene med. 
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I det øsende regnvejr gik turen videre via Oddense til Glyngøre. Frokosten blev nydt på 
havnen, hvor jeg fik en god snak med lokale gæster på fiskerestauranten. Videre gik turen til 
Durup, Roslev, Thise og Sundsøre før vi returnerede til Ans. Tak til Kaj og Peder, der hjalp 
mig med at vise flaget i Salling. Også tak til fotograf Jan Sand, der holdt mig ved selskab i 
bussen og ved virksomhedsbesøg.   
 
 
 

Uddelingsaktion på gågaden i Viborg 
 
Tak til de engagerede VUere, der om eftermiddagen trodsede den silende regn for at lave 
uddelingsaktion på en forholdsvis øde gågade i Viborg. Jeg er stolt over, at I kæmper til det 
sidste for Venstre og Pihl. 
 

 
 
 



Duel på TV – Lars i topform 
 
I aften fik jeg lejlighed til at se den afsluttende TV-duel mellem Lars Løkke og Helle Thorning. 
Lars var i topform og satte på en sober måde fingeren på Helles mange ømme punkter. 
Desuden fik Lars afsløret den underlødige skræmmekampagne, som S har iværksat med 1,5 
mio. breve indeholdende direkte usandheder om Venstres politik.  
 
Jeg ser nu valgdagen i møde med en god følelse. Jeg tror fuldt og fast på BLÅ sejr i morgen. 
Men det kræver, at alle kommer af huse og hen til valgstederne. Det bliver tæt løb og en 
valgsejr kommer ikke af sig selv.  
 
Jeg håber naturligvis også, at mange vil stemme PERSONLIGT på mig, så vi når målet 
om genvalg af Kristian Pihl Lorentzen. Ved valget i 2011 fik jeg 9.488 personlige 
stemmer. Det bliver spændende at se, hvor mange jeg høster denne gang. Jeg kan i 
hvert fald roligt sige, at jeg har ført en meget synlig og aktiv valgkamp.  
 
 

 
Kommende aktiviteter 

 
 
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! Jeg starter dagen 
med en morgenfrisk uddelingsaktion ved jernbanestationen i Viborg. TV MIDT VEST kigger 
forbi. Min egen stemme afgives kl. 1100 på valgstedet i Ans Idræts- og Kultur Center. 
Valgaftenen nyder sammen med familien i Ans.  
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


