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_______________________________________________________________________________________ 

Tak til de hjemvendte soldater  

På vegne af Folketingets forsvarsudvalg holdte jeg i starten af 

marts tale ved Dragonkasernen i Holstebro. Her bød jeg de 

udsendte soldater velkommen hjem efter et halvt år i Irak, og 

gav dem en stor tak for deres særlige indsats. De gør Danmark 

ære. Men der skal også lyde et stort tak til de mange 

pårørende, som udsendelsen har berørt. Det var også en 

fornøjelse at hilse på kontingentchefen, min gode ven, oberst 

Charlotte Wetche.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Klar til kamp! 

I marts var jeg til Venstres EU-landsmøde og 

kandidatsamling i Bellacentret, hvor delegerede fra hele 

landet deltog. Her diskuterede og vedtog vi programmet 

for det forestående EP-valg. Derudover fik vi indplaceret 

alle kandidaterne på opstillingslisten. Holdet er på fuld 

kampkraft! Og det er jo vigtigt, da vi har et valg, der skal 

vindes. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Researchtur til Bruxelles 

Marts bød på en researchtur til Bruxelles i anledning af min 

kommende bog ”Stop trafikal egoisme”. Sammen med 

kørelærer Carina Bach Lauritsen, som er medforfatter af 

bogen, besøgte vi blandt andet Mr. Antonio Avenoso fra 

European Traffic Safety Council (ETSC). Han fortalte os om 

de mange og frygtelige dødsulykker i Europa. Der er meget 

at tage fat på, hvis vi skal have rettet op på 

trafiksikkerheden på tværs af EU's grænser. Det var et 

interessant og inspirerende besøg, som har givet nye 

indspark til bogprojektet.  

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg hos GF Fonden 

Jeg var også på et inspirerende feltbesøg hos GF Forsikrings 

hovedkvarter i Odense. Stor tak til Pernille Andersen fra GF 

Fonden, som tog godt i mod mig. Vi talte blandt andet om 

mulighederne for at bekæmpe den omsiggribende trafikale 

egoisme i Danmark. De har et stort fokus på god adfærd 

blandt trafikanterne og på at styrke trafiksikkerheden. Vi skal 

sætte alle gode kræfter ind for at stoppe den omsiggribende 

egoisme og hensynsløshed i trafikken.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg hos Mascot International 

Marts bød også på et feltbesøg hos virksomheden 

Mascot International i Pårup, der ligger klods op ad 

Silkeborgsmotorvejen. Virksomheden leverer flot 

arbejdstøj af høj kvalitet – til store dele af verden. 

Det er et fantastisk flot, nyt domicil, der blev taget i 

brug sidste efterår. Det er arkitektfirmaet C.F. Møller 

– der med stor sans for funktionalisme, æstetik, gode 

materialer (herunder bambus), miljøvenlighed og 

godt arbejdsmiljø, der har tegnet bygningen. Tak til 

direktør Michael Grosbøl for en førsteklasses 

rundvisning.  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Et kærkomment besøg fra Midtjylland 

 

Selvom der er travlt, og der er skruet godt op for det politiske plus, skal der stadig være plads til 

fornøjeligheder med vennerne. Jeg var så heldig at få besøg på Borgen af gode venner fra 

Midtjylland. Det er altid en stor fornøjelse at få besøg hjemmefra.  

_______________________________________________________________________________________ 

Folkedans i Bjerringbro 

Bøgeskovskolen slog dørene op for Bjerringbro Folkedansere, som i 

år kunne fejre 50 års jubilæum.  Jeg havde den store ære at holde 

festtale og hilse på alle de flotte folkedansere fra nær og fjern, 

herunder pigerne Marie og Augusta fra Viborg. Folkedans er et 

dejligt og livsbekræftende socialt samvær, hvor man får motion og 

samtidigt holder et vigtigt stykke dansk kulturarv i hævd. Det er 

Dansk Foreningsliv, når det er bedst! Hvor der er vilje, er der vej – 

og dans.  

_______________________________________________________________________________________ 

 



Side 4 af 13 
 

Venstre viser flaget i Kjellerup 

I marts var jeg også til stor messe i Arena Midt i 

Kjellerup, hvor Venstre viste flaget som optakt til den 

nært forestående valgkamp. Tak til folkene fra GF 

Forsikring for god snak om trafiksikkerhed og kampen 

imod trafikal egoisme.  

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg på Bornholm 

Tre Venstre folk tog på feltbesøg til Bornholm. 

Feltbesøget havde fokus på bornholmernes oplevelse 

af færgebetjeningen af øen. Stor tak til formanden 

fra Venstre Bornholm, Niels Plum, for det 

fremragende initiativ til turen på Østersøen. Turen 

gav en grundig orientering om bornholmernes 

færgeoplevelser, som jo er et vigtigt grundlag, for 

at kunne gøre noget ved de oplevede problemer.  

Også et stort takt til Venstres dygtige og engagerede 

folketingsmedlem på Bornholm, Peter Juel-Jensen, 

for at arbejde seriøst og resultatorienteret med 

denne vigtige sag.  

_______________________________________________________________________________________ 

Vi kan spare rejsetid på vejene  

 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans  
MF og transportordfører for Venstre 
   
Det danske vejnet har afgørende betydning for vores samfund. Vejene giver os mobilitet, 

bevægelsesfrihed og binder landet sammen på kryds og tværs. Det er derfor centralt, at vi sørger for 

et godt og sikkert vejnet med tilstrækkelig kapacitet. Også til fremtidens grønne biler, busser og 

lastbiler. Et vigtigt element for vores velstand og forbrug af livstid er rejsetiden på vejene.  

Venstre kæmper for, at der bliver investeret massivt i vejnettet i de næste 10-15 år. En række 

påtrængende projekter skal realiseres, så det ikke længere bliver ved snakken. Disse investeringer vil 

give os enorme besparelser i rejsetid.  

 

Lad mig nævne et par eksempler på projekter, der forhåbentlig bliver en realitet i fremtiden, og hvor 

der er meget rejsetid at spare. På en ny motorvej mellem Give og Viborg kan der spares 

cirka 2.494.000 timer pr. år. Og på ny motorvej mellem Haderslev og Give kan der spares hele 

3.967.000 timer pr. år. Det er blot to af en række projekter, der skal gennemføres i de kommende 
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år. Det viser, at der er store gevinster at hente ved at investere klogt i bedre veje. Ikke mindst i 

sparet tid.  

_______________________________________________________________________________________ 

Historisk aftale om infrastruktur 

 

Det går rigtig godt i Danmark for tiden. Når det går godt, stiger trafikken på vores veje. Frem mod 

2030 forventer vi en stigende trængsel på vejene flere steder i landet. Skal vi understøtte fortsat 

vækst og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide investere i at udbygge vores infrastruktur, så 

danskerne kan komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde. Og så danskerne har friheden til at 

bosætte sig i hele landet. 

Derfor er regeringen blevet enige med Dansk Folkeparti om en historisk infrastrukturplan, hvor vi 

frem mod 2030 investerer massivt i vigtige vej- og baneprojekter – så vi får bundet Danmark langt 

bedre sammen og reducerer trængselsproblemerne. 

Med vores plan investerer vi frem mod 2030 massivt i at anlægge nye vejprojekter som en 3. 

Limfjordsforbindelse ved Aalborg, Frederikssundsmotorvejen, første etape af en jysk 

parallelmotorvej mellem Haderslev og Give - og senere mellem Give og Viborg, motorvej mellem 

Næstved og Rønnede, samt færdiggør Kalundborgmotorvejen. Desuden udbygges vejkapaciteten ved 

hovedstaden, så trængsel og tidsspilde bekæmpes. Det vil alt sammen styrke mobiliteten og sikre, at 

danskerne kan komme hurtigere og sikrere frem. 

Samtidig investerer vi at udbygge eksisterende veje, hvor der i dag er stor trængsel. Derfor udvider vi 

bl.a. motorvejen E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt mellem Vejle og Skanderborg - og senere 

mellem Aarhus og Randers. Og vi udvider hurtigt motorvejen E20 syd om Odense – blot for at nævne 

er par af projekterne. 
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Vi igangsætter også en række vigtige projekter, der understøtter den regionale fremkommelighed, så 

vi kan styrke den regionale adgang til de centrale hovedfærdselsårer. Derfor udbygger vi bl.a. rute 40 

mellem Aalbæk og Skagen, øger kapaciteten på rute 15 mellem Herning og Ringkøbing og udbygger 

E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. 

Samtidig investeres der fortsat massivt i jernbanen frem mod 2030, så vi kan understøtte en både 

effektiv og punktlig togdrift. Herunder bl.a. med anlæggelse af en ny bane på Vestfyn samt 

hastighedsopgradering mellem Odense og København. Dertil kommer, at vi afsætter store puljer til 

støjbekæmpelse, bedre cykelinfrastruktur, fremkommelighed, tilgængelighed for handicappede, og 

trafiksikkerhed. Det gør vi sideløbende med, at vi sikrer den grønne omstilling af vores transport. 

Mens Venstre investerer i vores veje, forsøger Socialdemokratiet at bilde danskerne ind, at de vil 

gøre det samme. Men det kan de ikke. For de har ikke de penge til at investere i vejene, som Venstre 

har. For Socialdemokratiet vil hellere investere i Togfondsprojekter, som der ikke er brug for. For 

hver krone, de bruger på Togfondsprojekter, har de en krone mindre til vigtig vejprojekter. Og når 

Socialdemokratiet fx hellere vil bruge over 5 mia. kr. på en ny banebro over Vejle Fjord, så har de 

ikke penge til en 3. Limfjordsforbindelse eller en udvidelse af E45. 

Danskerne har ikke brug for de tomme og luftigt finansierede vejløfter, som Socialdemokratiet er 

garant for. De har brug for en robust og sammenhængende masterplan for infrastrukturen, der 

understøtter vækst og udvikling. Og som giver forudsigelighed for borgerne, erhvervslivet og 

kommunerne. Vi skal derfor binde vejnettet i Danmark endnu bedre sammen samt styrke jernbanen 

og cyklismen. Det er Venstres prioritet. Hvor der er vilje, er der vej - og bane! 

I kan læse mere om aftalen her. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.trm.dk/da/nyheder/2019/regeringen-og-df-investerer-over-110-milliarder-kroner-i-infrastruktur?fbclid=IwAR3syPup5_NQsp3s18XgnzmostMvpzb7PF_C8La_qA9Y5wrbsNMl-WjwtY8
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P1 debat i DR Huset 

 

I anledning af regeringens og Dansk Folkepartis store og visionære trafikaftale deltog jeg i en P1 
debat, hvor Gitte Hansen var studievært. Tak til P1 debattørerne; Rasmus Prehn(S), Henning 
Hyllested (Ø), Torben Kudsk fra FDM og Klaus Bondam fra Cyklistforbundet for en god og sober debat.    

I kan høre hele debatten her. 

_______________________________________________________________________________________ 

Fokus på grøn energi 

Marts bød også på en konference sammen med 

vores energiminister, Lars Lilleholt. Det var en stor 

fornøjelse at deltage i konferencen, som handlede 

om fremtidens grønne energi i Danmark. Danmark 

er helt i front – også på dette område.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2019-03-14#!00:00:00
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Pihls lykkehjul i Stoholm 

Venstre viste også flaget ved den store forårsmesse i 

Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Rigtig mange kiggede 

forbi til en kop kaffe, en politisk snak og selvfølgelig 

også til et drej på mit lykkehjul. Personligt holder jeg 

selv meget af messerne, da de giver mig en unik 

mulighed for at komme helt tæt på borgerne – og 

omvendt. Tak til de mange som kom forbi og for de 

mange gode politiske samtaler. Venstre står stærkt i 

Fjends!  

_______________________________________________________________________________________ 

Transportpolitisk debat i Billund 

Marts bød også på et inspirerende netværksmøde hos 

LEGO House i Billund sammen med mit transportpolitiske 

netværk. Her fik jeg, udover en debat om aktuelle 

transportemner, lejlighed til at orientere netværket om 

den visionære, store trafikaftale.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Foredrag i Tovstrup 

Jeg holdte også foredrag ved det smukke 

forsamlingshus i Tovstrup om mit arbejde som 

folketingsmand, herunder som transportordfører 

og præsidiemedlem. Tak for de mange gode 

spørgsmål fra tovstrupborgerne. Det var en 

fornøjelse at møde jer og holde oplæg om mit 

politiske virke.  

_______________________________________________________________________________________ 
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Morgenkampange i Viborg  

Takket være morgenfriske hanløver fra VU blev der 

uddelt omkring 300 Pihle-vand til eleverne på 

Viborg Katedralskole. Tak til formanden fra VU i 

Viborg Frederik Houmann Thuesen og VU-medlem 

Christian Houe Andersen. Jeres indsats var guld 

værd. Jeg glæder mig til at kæmpe sammen med 

jer under valgkampen.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Fokus på nedslidning og tilbagetrækning 

Fagforeningen NNF inviterede mig til debat på et 

borgermøde i Aulum. Her fik jeg sammen med andre 

engagerede debattører mulighed for at tale om det 

gode arbejdsliv og om seniorers tilbagetrækning på 

arbejdsmarkedet. Tak for en god og sober debat. Og 

tak for de mange gode inputs fra deltagerne i salen. 

Det var dejligt at debattere blandt venner.  

_______________________________________________________________________________________ 

Transportmesse i Herning 

I slutningen af marts var jeg til den flotte og rekordstore 

transportmesse i Herning. Her fik jeg blandt andet 

mulighed for at se den spritnye Mercedes Benz lastvogn, 

som ved hjælp af teknologi er sikret mod de tragiske 

højresvingsulykker. Det var en fornøjelse at tale med 

truckere og vognmænd fra hele landet. Det er er gæve 

folk, som holder hjulende kørende i Danmark.   
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Generalforsamling hos erhvervslivet i Viborg 

Sammen med vores justitsministeren, Søren Pape 

Poulsen, deltog jeg som gæst i ViborgEgnens 

Erhvervsråds årsmøde. Her fik jeg mulighed for at 

redegøre for den nye trafikaftale, herunder 

anlæggelsen af den jyske parallelmotorvej 

(Hærvejsmotorvejen) og om opgraderingen af 

Rute 26 mellem Viborg og Aarhus. Viborg bliver i 

fremtiden en motorvejsby. Hvor der er vilje, er 

der vej! 

 

 

 

Velkomsttale i AIKC 

Jeg havde den store ære at holde velkomsttale 

ved børnegymnastikopvisningen i Ans Idræts og 

Kulturcenter (AIKC). I min tale rettede jeg en 

hyldest til de mange frivillige ildsjæle, som 

holder det lokale foreningsliv kørende. Tak for 

jeres uundværlige indsats. Og tak for en 

underholdende og fornem gymnastikopvisning.  

 

 

 

 
 

 
Forskning i Foulum 

Det var et spændende morgenmøde i Foulum, da 

Aarhus universitetsledelse i marts orienterede om 

status og fremtidige perspektiver for universitetets 

store forskningscenter. Universitetet er godt rustet 

til at udføre forskning, der skal bane vejen for grøn 

energi og løsninger på klimaområdet. For mig er 

det vigtigt, at de fantastiske faciliteter bruges 

offensivt i årene frem, så der ikke sker en 

centralisering af forskningen i København og 

Aarhus.  
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Rundvisning af handelsskoleelever  

Det var en fornøjelse at få besøg på Borgen af de 

engagerede og spørgelystne elever fra Handelsgymnasiet 

i Ikast-Brande. Tak for besøget. Held og lykke med Jeres 

videre færd i livet.  

 

 

 

 

 

 

 
Bevar dansk natur – bevar Tange Sø 
 

Der er meget stor folkelig opbakning til den midtjyske 

naturperle, Tange Sø, der har været på landkortet 

siden 1921.  Stærke kræfter vil være med til at tømme 

søen eller lede Gudenåen udenom i en kunstig kanal til 

mange hundrede millioner. Det vil spolere det smukke 

område, naturen og alle aktiviteter. Derfor glæder det 

mig meget, at Foreningen til Bevarelse af Tange Sø har 

fremlagt et flot kompromisforslag, Tangestryget, ved 

årsmødet i marts. Det fortjener stor opbakning lokalt 

og på landsplan. Tak til foreningens dygtige formand, 

Jarl Gorridsen, for en knaldgod beretning.  

 

 
 

 
Fokus og smag på kødkvæg 
 
Marts sluttede af med en stor kvalitetsburger.  

Tak til Dansk Kødkvæg, der arrangerede et fletbesøg hos to 

af landets dyrevenlige og dygtige kødkvægsavlere; Søren 

Riis Vester Finderup og Preben Koch Høgild. Burgerne var af 

førsteklasses Angus kød, som vi spiste med velbehag i 

Finderup Kulturhus. Det var kræs for ganen. Velbekomme!  
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Kommende valgarrangementer  
 
Op til folketingsvalget 2019 afholder jeg en række spændende og sjove valgarrangementer. Hvis du 

har lyst til at deltage i de kommende arrangementer, er du meget velkommen. Tag familien, naboen 

og vennerne med. Se annoncering af de enkelte arrangementer i aviserne og på facebook m.v.  

- Torsdag den 25. april: Stort PIHLE-banko i Arena Midt, Kjellerup. Stegt flæsk ad libitum. 

- Søndag den 28. april: Med PIHL på dybt vand. Sejlads Silkeborg-Laven T/R med Mågen.  

- Søndag den 12. maj: PIHLE-EXPRESSEN kører med fuld damp Bjerringbro-Struer T/R. 

- Lørdag den 18. maj: Kæmpe arrangement på Ans Søbred til støtte for Tange Søs bevarelse. 

Tørfisk, ølsmagning, stegt flæsk, tryllekunst, ponyridning, dyst på vandet, sejlads m.m. 

- Lørdag den 25. maj: På glat is med PIHL – stort arrangement på køreteknisk anlæg i Viborg. 

Endnu flere spændende arrangementer er på vej, herunder ”Tag med PIHL i dybet – 

arrangement i Mønsted Kalkgruber”. Glæd dig 

 

 

Persondataforordning - 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  

 

Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

MAN 01 APR Dialogmøde med Silkeborgs borgmester. Feltbesøg hos kartoffelmelsfabrikken i 
Karup. Foredrag hos Rotary i Kjellerup.  

TIR 02 APR Forelæsning om folkestyret for Københavns Lufthavn. Vagter i formandsstolen.  

ONS 03 APR Ordførermøde med transportministeriet. Præsidiemøde. Aftenmøde med Danske 
Ølentusiaster.  

TOR 04 APR Møde i Transportudvalget. Gruppebestyrelsesmøde. EVITA forestilling i Herning.  

FRE 05 APR Rundvisning af Egeskovskolens 8. kl. elever fra Bjerringbro.  

LØR 06 APR Tale ved ITD årsmøde. Tyvstart af valgkampen. Forårsmesse i Frederiks: V-stand.  

SØN 07 APR Valgmøde i VEMB for Venstre i Midt- og Vestjylland. 

MAN 08 APR Debatmøde hos 3F Silkeborg. Virksomhedsbesøg i Bjerringbro. Erhvervslaugmøde.  

TIR 09 APR Feltbesøg i Midtjylland. Oplæg hos VU Silkeborg.  

ONS 10 APR Møde i Silkeborg om Danmarks Outdoor Hovedstad. Oplæg hos VU Viborg. 

TOR 11 APR Møde og kontorarbejde på Christiansborg. 

12-14 APR  Trafikal researchtur til Berlin.  

mailto:Sara.Lutzen@ft.dk
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TIR 16 APR  Feltbesøg i Vestjylland.  

17-22 APR Påskeferie.  

TIR 23 APR Deltage i paneldebat v. DI Transport Konference. Vagt i formandsstolen.  

ONS 24 APR Møder i Transportministeriet og Forsvarsministeriet. Årsmøde i Viborg Bryghus.  

TOR 25 APR Møder i Jylland. PIHLE-valgbanko i Kjellerup.  

FRE 26 APR Feltbesøg i Midtjylland. 

LØR 27 APR 50 års jubilæum i V-mindelunden i Løvel. 

SØN 28 APR Maritimt valgmøde i Mågen/Silkeborg. 

MAN 29 APR Valgtog med Dansk Industri OG Arriva fra Skjern til Silkeborg T/R.  

TIR 30 APR Præsidiemøde. Vagt i formandsstolen.  

 

 

 


