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Hvor der er VILJE, er der VEJ! 
  

 

Gratulation af Mie med de 50 år 
 
Dagen startede meget tidligt med vækning og 
gratulation af min gode ven, Mie Baggerman, der 
fylder rundt i dag. Man tror ikke på det, når man 
ser hende, men Mie fylder faktisk 50 år – stadig 
ung og smuk. Peter er en heldig mand.  

 
 
 
Virksomhedsbesøg hos 
asfaltfabrik 
 

Et af mine øgenavne er ”asfaltbaronen”. Jeg opfatter det som 
kærligt ment og som en understregning af min mangeårige 
kamp for bedre veje i Danmark. I øvrigt arbejdede min egen far i 
mange år som vejformand for et asfalt udlæggehold. I dag 
aflagde jeg virksomhedsbesøg hos Muncks Asfalt i Kongensbro. 
Her produceres asfalt af høj kvalitet. Og med tanke på miljøet, 
idet der i stor stil genbruges gammel asfalt i produktionen. Jeg 
vil gerne takke direktør Jens-Kristian Damsgaard for et godt og 
lærerigt besøg. Jeg holder meget af asfalt! 
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Startskud for fantastisk valgkaravane 
 

En høj prioriteret aktivitet i min valgkamp 
er valgkaravane i en flot blå Setra bus 
årgang 1967. Bussen ejes af 84 årige 
”Kaj Rutebil”, Ans, der har kørt bus for 
mig i valgkampene siden 2001. I de 
næste tre uger vil min smukt dekorerede 
valgbus kunne ses rigtig mange steder i 
Midt- og Vestjylland, hvor vi viser flaget 
og byder vælgerne på en kop kaffe og en 
valgsnak i bussen. Som en 
understregning af mit klare mål om et 
Danmark i bedre balance satser jeg hårdt 
på at komme rundt i flest mulige sogne og 
landsbyer. Valgkampe skal ikke kun føres 
i de større byer.  
Vi startede buskaravanen i dag med en 
god tur på Bjerringbroegnen med stop i 
bl.a. Tange, Bjerringbro, Mammen og 
Løvskal. Desuden besøgte vi Hedemølle 
Efterskole, hvor jeg viste eleverne bussen 
og fortalte om, hvorfor vi har 
folketingsvalg i Danmark. Tak til de 
mange, der besøgte mig ved bussen. Jeg 
glæder mig til at komme rundt til mange 
flere steder. 
 

 

Open by Night i Bjerringbro 
 

Dagen blev afsluttet med, at jeg viste flaget ved aftenens store Open by Night arrangement i 
Bjerringbro. Trods gråt og vådt vejr var humøret højt, og jeg fik talt med mange vælgere.  

 
Kommende aktiviteter i valgkampen 
 

Lørdag den 31. maj holder jeg stand på Hjultorvet for at mødes med de mange vælgere, der 
færdes i Viborg gågade på en lørdag. Desuden sætter jeg FUT i valgkampen på Preislers 
Plads ved indsættelse af et mini-tog, der er drevet af et lille, men stærkt 
damplokomotiv. Alle interesserede børn, forældre, bedsteforældre og oldeforældre 
tilbydes en tur med toget. Med fuld damp! Det bliver helt sikkert sjovt! Om aftenen 
glæder jeg mig til at deltage i fejringen af min lillebror, Niels’ 40 års fødselsdag.  
 
Søndag den 1. juni skal jeg i studiet hos TV MIDT VEST for at optage en valgvideo. Desuden 
holdes der koordinationsmøde vedr. min kommende store valgevent ”Stemmefiskeri og 
valgflæskeorgie ved Tange Sø”. Det bliver også dagen, hvor jeg skriver en række læserbreve. 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


