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Hvor der er VILJE, er der VEJ! 
  

 

Optagelse af valgvideo til TV MIDT VEST 
 
I dag var jeg i Viborg for at få optaget en 2 minutters valgvideo til udlægning på TV MIDT 
VESTs hjemmeside. To minutter er ikke meget, når man har masser af politik på hjerte. Jeg 
valgte at koncentrere min taletid om følgende tre temaer: 
 

1) Færre regler, mere frihed under ansvar. Det omsiggribende regeltyranni med 
tilhørende kontrol er et stort problem, der skal bekæmpes effektivt. Eksemplerne er 
mange. Fx et vanvittigt forbud imod at der opstilles banner langs vejene ved byfester 
ved Nr. Felding og Karup Å Marked. Detailreguleringen skal standses, fordi den gør 
Danmark fattigere og umyndiggør danskerne. 
 
2) Danmark i bedre balance. Der SKAL sikres bedre plads til udvikling uden for de 
store byer i øst. Og vi skal sige klart fra over for københavneriet. Planloven skal 

lempes, så der bliver plads til vækst og ny aktivitet på landet. Der skal bygges bedre 
veje i landsdelen som grundlag for vækst og fremgang. Væk med den snærende 
regulering af landbruget, der i stedet skal have lov til at bidrage med mange nye 

arbejdspladser uden for storbyerne. Til gavn for hele samfundet. Og i respekt for 
miljøet. Desuden skal vi passe bedre på vores uundværlige produktionsarbejdspladser. 
 

3) Fast og fair udlændingepolitik. Udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde 
og respektere vores værdier skal være velkommen. Udlændinge, som kommer for at få 

danskernes penge og lade hånt om vores værdier er ikke velkommen. Kriminelle 
udlændinge skal ud af landet hurtigst muligt. 
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Stemmefiskeri og valgflæskeorgie  
 
Også i dag gik der nogle timer med detailkoordination af mine kommende store valgaktiviteter. 
Herunder ”Stemmefiskeri og Valgflæskeorgie”, der gennemføres i Ans ved Tange Sø lørdag 
den 6. juni. Jeg vil senere orientere meget mere om denne fantastiske event, der sætter fokus 
på Danmarks smukke natur, herunder naturperlen Tange Sø.  
 

Kommende aktiviteter i valgkampen 
 
Mandag den 1. juni skal jeg i studiet hos Danmarks Radio i Holstebro for at deltage i en 
direkte udsendelse med valgdebat kl. 9-10. Herefter går jeg i min flotte Setra valgbus for at 
køre en stor valgkaravane i Vestjylland. Jeg satser på at komme rundt og hilse på vælgere i 
bl.a. følgende byer: Struer, Lemvig, Thyborøn, Harboør, Thorsminde, Vemb, Tvis, Aulum og 
Sinding. Det bliver en lang, men meget spændende mandag. 
 
Tirsdag den 2. juni starter med morgenkampagne med uddannelsesinstitutionen 
MERCANTEC i Viborg. Herefter tager jeg med Setra valgbussen på en omfattende turné i den 
nordlige del af Viborg Kommune, nærmere betegnet Møldrup-egnen. Om aftenen kl. 1800-
2100 gennemfører jeg i samarbejde med SF-kandidat Signe Munk en cykelkampagne. 
Sammen med alle interesserede cykler vi ad den smukke Himmerlandssti (tidligere 
Løgstørbanen) fra Møldrup Station til Løgstrup Station. Undervejs byder vi deltagerne på kaffe 
og kage i den skønne natur ved Hjarbæk Fjord. Alle interesserede er velkommen.   
 

 
Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


