Kristian Pihl Lorentzen
MF, Venstre

Nyt fra Borgen - juni 2019
Folketingsvalg
Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg til den 7. maj til afholdelse den 5. juni. Et Folketingsvalg
som var det 69. af sin slags, men dog kun den sjette valgkamp for mig. I ugerne op til sov jeg hver nat med
støvlerne på, og ventet på, at vores statsminister skulle trykke på valgknappen. Jeg havde derfor allerede
tyvstartet valgkampen med nogle events i april for at sætte gang i den politiske samtale med borgere i lokal
området. Valgkampe behøver jo som regel megen planlægning og koordinering, og derfor forsøgte jeg også
at være i god tid med mine valgarrangementer ved at planlægge dem rettidigt og nøjsomt.
Det har været nogle travle uger under den lange valgkamp. Heldigvis synes jeg, at valgkampe er sjove, men
på samme tid også alvorlige, da det i sidste ende handler om at blive genvalgt med et godt valgresultat. I år
valgte 3,52 mio. danskere at gå til stemmeurnerne til folketingsvalget, hvilket er en høj stemmeprocent på
næsten 86 pct. Ud af de mange stemmer lykkedes det mig, at komme i mål med 6963 stemmer. Det gav mig
det fjerde mandat ud af Venstres fem mandater i Midt- og Vestjylland - og dermed også et genvalg til
Folketinget.
Der skal lyde et stort og rungende tak til de mange vælgere, som viste deres tillid til mig, ved at sætte et
personligt kryds på mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vise mig værdig til denne tillid i de kommende år.
Der skal også lyde et stort tak til de mange valgbidrag og til de mere end 150 frivillige, som har kæmpet
sammen med mig i valgkampen. For uden dem, havde det ikke kunne lade sig gøre. De frivillige kræfter har
leveret en enorm styrke, ved at hænge mine valgplakater og bannere op, deltaget i gadeaktioner, lokale
feltbesøg og valgevents. I er guld værd. Tak.
Undervejs i valgkampen var det uhyre vigtigt for mig, at komme vidt omkring og være i dialog med de lokale
borgere. Jeg bestræbte mig derfor på, at føre en meget synlig valgkamp, hvor jeg i kraft af mange lokale
feltbesøg og slagkraftige valgevents lykkedes at komme i direkte kontakt med mange vælgere. Valgkampe er
jo netop en unik mulighed for at møde borgerne i øjenhøjde, og et rum hvor der gives både plads og tid til, at

man kan få sine politiske budskaber igennem. Det er der blandt andet kommet mange gode ideer og forslag
ud af, som jeg kan tage med videre på min vej. Også mine politiske modstandere mødte op til saglige og
faglige valgdebatter i en god tone. Sådan skal det være.
Grundet valget vil dette nyhedsbrev have et andet afsæt end den månedlige udgave, som I er vant til at få.
Nyhedsbrevet vil i stedet strække sig fra ugerne op til valgudskrivelsen og til dagene efter valget. Denne
udgave vil derfor give jer læsere et indblik i min personlige valgkamp. Jeg håber, at I vil synes det er
spændende at træde indenfor på den politiske (valg)scene sammen med mig. Rigtig god læselyst.

PIHLE-banko

I april tyvstartede jeg valgkampen op med Pihle-banko i Arena Midt i Kjellerup. Der mødte 250 glade banko
deltager op til eventen. Jeg havde sørget for masser af velsmagende stegt flæsk, kage til kaffen og god
underholdning til de fremmødte. For gæsterne skulle jo nødigt gå sultne derfra eller kede sig under den store
bankoturneringen.
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Der var mange gode gevinster. Bankodeltagerne kunne blandt andet vinde rejsegavekort, vin og en
ekstravagant plæneklipper. Overskuddet af aftenen gik ubeskåret til den lokale håndboldklub og til spejderne
på egnen. Et stort tak til de frivillige på dagen som med deres indsat birdog til, at Pihle-banko blev en succes.

Som prikken over i’et overrækte jeg hen på aftenen en check på 6000 kr. til de seks lokale spejdergrupper.
Checken blev modtaget med stor overraskelse og taknemmelighed af de glade spejdere.
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Rød regering giver slap udlændingepolitik
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF for Venstre
For rigtig mange danskere er det uhyre vigtigt, at vi fortsætter med at føre en fast og fair udlændingepolitik.
Det er der mange gode grunde til. Herunder, at den tidligere massive tilstrømning til Danmark var både dyr for
samfundet og gav enorme problemer med integration af folk med en helt anderledes kulturel baggrund.
Desuden gør det mange danskere utrygge, at utilpassede og ledige unge med anderledes etnisk baggrund er
stærkt overrepræsenterede i statistikkerne for kriminalitet. Takket være regeringens faste og fair
udlændingepolitik er der nu ved at komme bedre styr på tingene, selvom der fortsat er store udfordringer
forude. Herunder med at få kriminelle udlændinge smidt ud af landet i takt med at de bliver dømt. Samt med
at få flere udlændinge fra sidelinjen ind på arbejdsmarkedet, så de kan komme til at bidrage positivt til det
danske samfund frem for at bevæge sig rundt i parallelsamfund, der er løsrevet fra dansk lov og levevis.
Her vil jeg gerne understrege, at aldrig må kæmme alle over én kam. Rigtig mange udlændinge er
integrationsvillige og optaget af at blive aktive borgere, der bidrager positivt til det danske samfund. Desuden
er det rigtig positivt, når udlændinge kommer midlertidigt hertil for at arbejde inden for fagområder med mangel
på arbejdskraft på overenskomstmæssig løn.

Socialdemokraterne påstår, at de gerne vil fortsætte en fast

og fair udlændingepolitik. Det er umiddelbart positivt. Problemet er bare, at det gjorde S også op til valget i
2011, hvorefter de med regeringsmagten i hænde slækkede gevaldigt på udlændingepolitikken i fire år.
Samme problematik truer nu.
I rød blok er Mette Frederiksen og hendes støttepartier nemlig dybt uenige om udlændingepolitikken. De
seneste utvetydige udmeldinger fra Det Radikale Venstre medfører, at Mette Frederiksen, hvis de skulle vinde
regeringsmagten, tvinges til at levere en langt mere lempelig udlændingepolitik. Med deraf følgende øget antal
asylansøgere og langt flere udlændinge på offentlig forsørgelse. De penge kan i min optik bruges langt bedre
velfærd, herunder sundhed, uddannelse og ældrepleje. Siden Venstre overtog nøglerne til Statsministeriet i
2015, har vi styrket den kommunale velfærd med 2,5 mia. kr. mere til børnehaver, skoler og plejehjem. Det
står i skærende kontrast til S, der skar 3,5 mia. kr. af kommunernes velfærd, sidst de sad i regering. Med en
slap udlændingepolitik kan man forudse, at der kommer besparelser på den borgernære velfærd.
Med Venstre får man en fast og fair udlændingepolitik, hvor der er plads til dem, som kan og vil bidrage positivt
til det danske samfund. Og et rungende NEJ til dem, der kun kommer for at blive forsørget, lave kriminalitet,
eller modarbejde dansk lov og levevis. Mens vi har haft regeringsmagten, er langt flere udlændinge med ikkevestlig baggrund blevet selvforsørgende og der er kommet styr på tilstrømningen. Det er en rigtig positiv
udvikling, som risikerer at blive sat over styr af Mette Frederiksen og de andre partier i rød blok, som alle vil
lempe for tilstrømningen samt hæve de sociale ydelser og dermed fastholde udlændinge på offentlig
forsørgelse. Afslutningsvis vil jeg udtrykke tillid til, at et klart flertal af danskerne ikke vil spille hasard med vores
udlændingepolitik. Gode ord fra S på udlændingeområdet er ikke nok, når alle Mette Frederiksens støttepartier
vil i en helt anden retning.
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Maritimt valgmøde på Mågen

I slutningen af april havde jeg inviteret til maritimt valgmøde på Silkeborg Søerne ombord på skibet Mågen.
Det var en skøn eftermiddagstur, hvor vi sejlede fra Silkeborg til Laven T/R. Det gode ved det maritime
valgmøde var, at jeg havde folk i mine hule hænder, da de ellers skulle springe over bord, hvis de ville væk.
Det var dog min klare opfattelse, at de fremmødte fornøjeligt nød sejlturen og de politiske oplæg og debatter
undervejs.
Der var også sørget for musikalsk underholdning og hygge til kaffen, så folk ikke kun skulle høre på politiske
oplæg på hele sejlturen. Underholdningen blev leveret af den dygtige midtjyske sangerinde Isse Sandorf
Jacobsen. Tusind tak for god underholdning og til alle de fremmødte, som var med til at gøre den politiske
debat spændende med alle deres gode inputs og spørgsmål.

Klar, parat, start!
Så blev det den 7. maj og valgkampen blev for alvor skudt i gang med statsministeren valgudskrivelse. Vi fik
travlt på Borgen – allesammen. Man kunne mærke stemningen fløj helt til tops på 0,7 sekunder. Efter
meddelelsen pakkede jeg kufferten og drog til Midtjylland med en god portion valgenergi. For kæmpes, det
skulle der! Derfor havde jeg også sat mig for, at jeg ville give alt, hvad jeg havde i mig.
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Gadekampagne i Viborg

I valgkampen viste jeg flere gange flaget i centrum af Viborg. Pihls stand på Hjultorvet var populær. Særligt da
folk opdagede, at der var valgflæsk til de forbipasserende. De mange poser flæskeværd gik som varmt brød.
Jeg måtte endda bestille nye allerede dagen efter, så flere kunne nyde godt af den knasende valgflæsk.
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Man kunne også få en gratis togtur igennem byen med mini Pihle-Expressen. Og hvis man var heldig, stoppede
den lige ude foran Pihls pølsevogn, så man på vejen kunne blive tanket op i maven inden næste afgang.

Hvis man blev sulten undervejs midt i alt valgræset, kunne man checke sig ind hos Pihls pølsevogn, da jeg
bød på pølser og brød hele eftermiddagen.
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Der var flere, som havde fået den ide, at føre politisk gadekampagne i Viborg bymidte. Her ser I min politiske
kollega og hårde konkurrent om de blå stemmer, Søren Pape, som også var ude at vise flaget den dag.
Heldigvis kan vi godt være gode venner, selvom vi ikke fra samme parti. Sådan skal det være.
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Aktion rundstykker

Under valgkampen har jeg flere gange været ude at dele morgenrundstykker ud sammen med VU’erne.
Aktionerne startede tidligt om morgenen. Udover rundstykker kunne de tørstige også få en Pihle-vand med.
Her ser i vores V-aktion i Silkeborg ved College 360 – også kaldet håndværkerskolen.

I regn og slud skulle rundstykkerne ud! En tidlig og tåget morgen rykkede den morgenfrisk V-aktion atter ud.
Denne gang ved Bilka-krydset i Viborg. Det lykkedes os at uddele 400 rundstykker til de forbipasserende. De
blev særdeles vel modtaget.
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Pihle-Expressen

Et af mine store valgevents var Pihle-Expressen. Jeg havde inviteret alle interesserede med på en festlig
veterantogsrejse. Man havde mulighed for at opleve trækningen Bjerringbro-Struer T/R i et vaskeægte
veterantog. Toget stoppede flere steder undervejs, så det var muligt for passagererne at stige af og på, som
de ønskede det. Det politiske budskab for denne event var ”et Danmark i bedre balance” og at ”vi skal have
alle vogne med toget”, hvoraf sidstnævnte jo passede meget godt til lejligheden. Det var dog ærgerligt og
meget beklageligt, at Pihle-Expressen var skyld i flere naturbrænde i Jylland. Hensigten var at sætte fuld damp
på valgkampen – og ikke at sætte ild til den. For en god ordens skyld vil jeg slå fast, at alle
myndighedstilladelser til kørsel med mit særtog var fuldkommen i orden.
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Der var selvfølgelig også et par politiske overraskelser med undervejs. Pihle-Expressen fik fint besøg af
både statsministeren og af Venstres EP-kandidat Søren Gade.

Der var også musikalske overraskelser, som bestod af underholdning leveret af Hiv & Hyl. De gave en ordentlig
omgang både inde i togets madvogn og udenfor på perronerne, når toget gjorde hold. Det var en musikalsk
fornøjelse at have dem med ombord.
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Da togturen forgik på Mors dag, havde jeg arrangeret brændende kærlighed til medpassagererne, så de kunne
tage en blomst med hjem til deres mor. Det faldt i god jord, og det lykkedes os at give en stor del af de næsten
300 passagerer en blomst med hjem – også til statsministeren. En stor tak til min kæreste Carina Bach
Lauritsen, som har hjulpet mig og støttet mig undervejs i hele min valgkamp.
Til de nysgerrige kan I se flere flotte billeder og læse om hele togturen her.

Værn om de frie skoler
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre
Centralisering og flytning fra landet til de større byer skyller ind over landet. Det er en trist udvikling, der truer
med at skævvride Danmark og ødelægge sammenhængskraften. Friskolerne er en af de ting, der bidrager til
at opretholde liv på landet, samtidig med at de frie valg af skole er en umistelig værdi i vores samfund. Derfor
er det rystende, at Socialdemokratiet går til valg på at nedsætte friskolernes statstilskud til 71 procent af
udgifterne til folkeskolerne.
Friskoler og private grundskoler modtager i dag et statstilskud svarende til en procentandel af udgiften til
folkeskolerne - den såkaldte »koblingsprocent«. Fra 1995 - 2010 lå koblingsprocenten stabilt på 75 procent af
udgifterne til folkeskolerne. Derefter fulgte en periode med reduceret statstilskud, hvorefter den siddende blå
regering har normaliseret statstilskuddet til 75 procent plus 1 procent målrettet inklusion og
specialundervisning. Det skal vi holde fast i.
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Friskolerne udgør i min optik en meget stor værdi – ikke mindst i kølvandet på lukning af rigtig mange
landsbyfolkeskoler. Store skoler er ikke nødvendigvis de bedste. Tværtimod er den nærhed og ro, som mindre
skoler giver, det bedste for mange børn. Dertil kommer friskolernes betydning for de nære samfund. Lad os
samle kræfterne om at værne om de frie skoler.
Det er velkendt, at S og de andre røde partier ikke kan fordrage borgernes frie valg. Men det må ikke lykkes
dem at undergrave eksistensen af de frie skoler.

Folkefest med Tørfisk og stegt flæsk ved Tange Sø

Midt i valgkampen havde jeg inviteret til folkefest i Ans ved Tange Sø til støtte for søens bevarelse.
Der var ikke tale om et partipolitisk valgarrangement, men derimod en folkefest, der kunne markere den brede
folkelige opbakning til søens bevarelse med gennemstrømning af Gudenåens vand. Den attraktive naturperle
Tange Søs er desværre ikke en selvfølge, selvom søen har eksisteret i næsten 100 år. For stærke kræfter
arbejder for enten tømning af søen eller en kunstig kanal, der leder Gudenåen udenom søen. Derfor var der
behov for at markere opbakningen til søens bevarelse med udgangspunkt i Tangestryget som en balanceret
kompromisløsning.
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Arrangementet bød på spændende aktiviteter til både børn og voksne. Tørfisk og Almind Duo leverede den
musikalske underholdning. Dagens forplejning blev i øvrigt leveret af Pihls Pølsevogn, og senere hen på
aftenen blev der serveret 2000 stykker stegt flæsk på rugbrød.

Derudover var der fantastiske valgøl. Jeg havde fået brygget min helt egen øl, Blå Kristian, på Grauballe
Bryghus. En velsmagende gårdøl, som var kræs for ganen. Hvor der er vilje, er der vej – og godt øl!

Folketinget, Christiansborg
1240 København K



27 52 28 18

Email: vkrlo@ft.dk
www.kplorentzen.dk

Dagen bød også på sønderjysk kagebord med mere end 30 forskellige kager bagt af de lokaler damer.
Kagerne faldt i god jord, og blev spist hurtigere end man kunne nå at råbe til Venstre! Arrangementet tilbød
også lækkerier fra Tange Sø Ost og flotte veteranbiler. Og de mindste deltagere kunne opleve tryllekunstner
Jesper Grønkjær, ponyridning, snobrødsbagning og hoppeborg. Mini Pihle-Expressen kørte i pendulfart
mellem P-pladsen ved Ans Søpark og Tange Søbred.

Dagen blev også gæstet af mine politiske kolleger Andreas Steenberg, Søren Gade, som udover mig selv
holdte sø-politiske taler. Det var en fantastisk dag, hvor mange fra nær og fjern deltog i arrangementet. Tusind
tak for besøget og til de frivillige kræfter som hjalp til på dagen.
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Pihl på glatis

Ved mit sidste store valgarrangement inviterede jeg til en eftermiddag i bilens tegn. Her blev der sat fokus på
bilisme, grønne biler, trafiksikkerhed, bedre veje og motorsport på Køreteknisk anlæg i Viborg. Til
arrangementet kunne man gratis prøve kræfter på glatbane og keglerne i egen bil med en kørelærer på
passagersædet. Arrangementet skulle sætte fokus på, at vi danskerne skal tage et større ansvar for egne
kørefærdigheder ved regelmæssigt at holde dem ved lige.

Et stort antal kørelærere fra nær og fjern støttede frivilligt op om aktiviteten for at sætte fokus på
trafiksikkerheden. Her satte vi fokus på overgangen til en grønnere transport samt en hyldest til bilen, der er
fuldkommen uundværlig for rigtig mange danskere. Derudover var der mange flotte veteranbiler og
specialbiler, som kunne opleves efter at jeg havde budt velkommen og holdt en fyndig tale om bilens betydning
og bedre veje. I løbet af eftermiddagen kunne man også få en gratis prøvetur i en Ferrari eller el-bil.
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Tusind tak til de omkring 200 deltagere og de mange frivillige hjælpere på dagen. Herunder frivillige kørelærere
fra nær og fjern. Sammen fik vi sat fokus på biler, veje, trafiksikkerhed og grøn transport. Tak til sponsorer af
kage og for lån af elbiler og Ferrari. Folk fik en rigtig god (bil)oplevelse.

EP valg

Udover folketingsvalget havde vi også en vigtig opgave foran os, nemlig at stemme dygtige danskere ind i
Europa-Parlamentet. Det er vigtigt at danskerne også stemmer til EP-valget, så Danmark kan være med til at
præge udviklingen i Europa, og herunder være en del i løsningen af de grænseoverskridende udfordringer.
Personligt var jeg ikke i tvivl om, hvor jeg skulle sætte mit kryds.
Venstre havde et kanonvalg, hvor vi gik fra to til fire mandater. Det er en kæmpe sejr for Venstre, at vi ti dage
før folketingsvalget kunne trække sådan et resultat hjem. Sådan. Godt gået!
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V-hundepatrulje

I Venstre er vi meget glad for hunde, og det er vi jo, fordi hunden er menneskets bedste ven. Derfor havde vi
også fået hjælp af de små firbenede under valgkampen. Venstre hundepatrulje var en stor succes - også i
Midtjylland, hvor vi nu har udvidet V-hundepatruljen med flere nye hundemedlemmer.
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Valgdag

På selve valgdagen rykkede V-holdet ud en sidste gang. Her arrangerede vi slutspurten på Viborg Banegård,
hvor vi delte morgenrundstykker ud en sidste gang. Vi kæmpede til det sidste.

Tak for tilliden
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans Genvalgt folketingsmedlem for Venstre
Efter fire ugers hektisk valgkamp oprandt folkestyrets festdag, Grundlovsdag, hvor det var vælgernes tur til at
tale. I alt 6963 vælgere satte deres kryds ud for mit navn. Sammen med min andel af listestemmerne i
Vestjyllands Storkreds fik jeg i alt 9752 stemmer, hvilket giver mig det fjerde mandat ud af Venstres fem
mandater i Midt- og Vestjylland. Og dermed genvalg til folketinget. Stor tak til de mange vælgere, der har vist
mig deres tillid. Jeg vil arbejde hårdt for at vise mig værdig til denne tillid ved at være en aktiv, resultatorienteret
og nærværende folketingsmand i de kommende år.
Jeg er også dybt taknemlig for de mere end 150 frivillige hjælpere, der har kæmpet side om side med mig i
valgkampen med plakater, bannere, gadeaktioner, lokale feltbesøg, og valgevents. Jeres indsats, engagement
og begejstring har været afgørende for det gode resultat. Også stor tak til de rigtig mange, der med frivillige
valgbidrag støttede min kampagne.
Nu ser jeg frem til at komme i arbejdstøjet på Christiansborg og kæmpe for de mærkesager og mål, jeg har
meldt ud i valgkampen. Og jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med andre partier om at skaffe gode
resultater til gavn for befolkningen. Hvor der er vilje, er der vej!
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Udpluk af medieomtale fra valgkampen

Fra Viborg Stifts Folkeblad, 20. juni 2019

Fra Midtjyllands Avis, 7. juni 2019

Folketinget, Christiansborg
1240 København K



27 52 28 18

Email: vkrlo@ft.dk
www.kplorentzen.dk

Fra Viborg Stifts Folkeblad, 13. maj 2019
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Persondata – Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kræft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen er at
harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for virksomhederne operere
i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at give dem flere rettigheder og bedre
kontrol over deres personlige data.
Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at modtage dette
nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er der et antaget samtykke fra din side. Hvis du derimod ikke
ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger opbevares, så skal du
afmelde dig ved at skrive dette til Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk

Kalender:

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

1/7 – 4/8

Sommerferie

5/8

Erhvervslaug bestyrelsesmøde

8/8-10/8

Venstres sommergruppemøde på Sjælland



27 52 28 18

Email: vkrlo@ft.dk
www.kplorentzen.dk

