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Fejring af flagdag, hofbal på Christiansborg og
mange spændende feltbesøg i ind- og udland!
September har været en travl og meget begivenhedsrig måned, med feltbesøg, fejring af mærkedage og
sågar et hofbal på Christiansborg slot.
Vi startede måneden ud med at kunne fejre bevillingen på 44 mio. kr. til en ny cykelsti langs den befærdede
statsvej mellem Daugbjerg og Mønsted. Tak til de engagerede lokale borgere, der har bidraget til kampen
for en tiltrængt cykelsti, der gør at vores børn kan cykle sikkert til og fra skole.
September bød også på et feltbesøg i Linå Vesterskov og på Grønagergård Savværk ved Gjern. Fokus var på
den vigtige produktion af træ til bl.a. møbler, gulve, byggeri og ikke mindst opvarmning. Besøget satte i den
grad en streg under, hvor vigtigt det er at bevare de danske skove.
Den 5. september kunne vi igen i år fejre flagdag for Danmarks udsendte over hele landet. Selv deltog jeg i
en smuk gudstjeneste i Silkeborg kirke. Tak til borgmester Helle Gade, for en god takketale til os veteraner.
Komiteen bag højtideligholdelse af flagdagen havde også, igen i år, sørget for et flot og velbesøgt
arrangement i Viborg, hvor Oberst Jens Lønborg holdt en fremragende tale.
I september måned så vi også ind i fremtidens landbrug. Det skete på en højaktuel konference på
Asmildkloster Landbrugsskole, der bl.a. bød på debat om de krav som samfundets stiller til landbruget.
Jeg har i månedens løb også haft fornøjelsen af at få besøg af skønne elever fra Skjern kristne friskole,
Thorning skole og Tange kristne friskole som alle blev vist rundt på Christiansborg til en snak om det danske
folkestyre.
I løbet af måneden har jeg afholdt nogle vellykkede dage i min valgbutik på Vestergade i Viborg. Her kunne
man dreje på Pihls lykkehjul og vinde gode præmier og få en kop kaffe og et stykke kage. Tak til alle gode
venner, der hjalp med at passe butikken.
Jeg har ikke kun befundet mig på landjorden i september, måneden bød nemlig også på en tur til søs på
Limfjorden. Tak til sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne, for en spændende sejltur på Limfjorden,
med den Venø færge.
Udover at være til søs, var jeg på studietur til Tyskland, hvor jeg besøgte Stadler togfabrik hvor fokus var på
batteridrevne tog, et var enormt spændende.
Sidst men ikke mindst deltog min kone og jeg i hofbal på Christiansborg slot. Hendes Majestæt Dronningen,
var forhindret i at deltage grundet corona, men Kronprinsparret varetog værtsrollen på flotteste vis.
Tak for en god aften.
Nu ser jeg frem til en meget travl oktober, hvor Mette Frederiksen forhåbentlig udskriver valg, så vi for
alvor kan lade danskerne komme til orde og fortælle hvilken regering de vil have til at lede landet.
Jeg ønsker alle en rigtig god oktober.
God læselyst.

Slut med ideologiske fraser og floskler!
Vi politikere skal holde os fra at komme med
velklingende ideologiske fraser og floskler. I
stedet skal vi sørge for KONKRETE svar og
løsninger på de problemer og udfordringer,
som befolkningen døjer med og bekymrer sig
om.

NY CYKELSTI MELLEM DAUGBJERG OG
MØNSTED
Kommentar til TV MIDT VEST om dagens bevilling i
forligskredsen på 44 mio. kr. til en ny cykelsti langs den
befærdede statsvej mellem Daugbjerg og Mønsted. Stort tillykke
til skolebørnene ved Mønsted Skole.
Tak til de engagerede lokale borgere for vedholdende kamp for
en tiltrængt cykelsti.

BESØG HOS KJELLERUP FRIPLEJEHJEM
Det var en dejlig start på dagen og en
stor fornøjelse at aflægge besøg hos
Kjellerup Friplejehjem. Herunder at
spise morgenmad og få en snak med
nogle af hjemmets beboere. Der er
stor tilfredshed blandt beboerne.
Dygtigt personale, gode aktiviteter i
hverdagen samt en fantastisk god
tone og kultur på hjemmet præget af
respekt og omsorg. Et fantastisk sted.
Hurra for de ældres - og andres - frie
valg

Fanatiske forslag skal imødegås
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre.
Enhedslisten (EL) har siden partiets start i 1989 formået at gennemføre en vis forvandling
med pænere indpakning af partiets samme ekstreme politik, der grundlæggende fortsat
har fundament i kommunistisk ideologi og systemtænkning. Herunder afskaffelse af den
frie markedsøkonomi, den private ejendomsret og borgernes frie valg. Ikke mindst i lyset af
de uhyggelige historiske erfaringer med kommunisme og socialisme i Sovjetunionen,
Østeuropa og andre steder, kan det undre, at en betydelig del af vælgerne køber ind på
denne ekstreme ideologi. Men som nævnt, så er ideologien blevet pakket pænt ind og
sælges af dygtige frontfigurer.
Undertiden går det dog helt galt for EL. Som efter Putins invasion af Ukraine, hvor partiets
sande jeg kom frem i lyset. Senest har EL stillet fuldkommen fanatisk forslag om at halvere
antallet af dyr i dansk landbrug. En hån mod de dygtige danske landmænds produktion af
gode og hårdt tiltrængte animalske fødevarer under hensyntagen til klima og miljø. Og en
hån mod dansk økonomi og de uundværlige arbejdspladser på landet, der med forslaget
blot flytter til andre lande. Trods den pæne indpakning titter ELs fanatiske ideologi
undertiden frem i lyset. Her det er vigtigt, at vi andre hver gang går på banen med saglige
argumenter, så ekstremismen ikke spreder sig yderligere til skade for Danmark.

Smøl koster danskerne dyrt
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Ruslands krigsgale præsident Putin lukker for op og ned gassen til Europa, som det
passer ham. Senest er der lukket helt ned. Det er ulykkeligt og sikkerhedspolitisk farligt, at
Europa med Tyskland i spidsen har bragt sig i en situation med dyb afhængighed af
russisk gas. Det står dog omsider lysende klart for de fleste, at Danmark og resten af
Europa skal gøre sig uafhængig af Putins gas snarest muligt. Alle rådige energimæssige
alternativer må tages i brug i en fart. Med klar prioritet til grøn og vedvarende energi.
Midt i denne alvorlige situation er det dybt beskæmmende at opleve regeringens ufattelige
smøl med behandlingen af for længst indsendte ansøgninger om øget produktion af grøn
energi, der kan erstatte naturgas. Herunder ansøgninger om geotermisk varme samt øget
effekt fra eksisterende biogasanlæg og solcelleanlæg. Hvorfor skal sagsbehandlingen vare
halve og hele år? Det koster samfundet og danskerne dyrt, at fornuftige grønne private
investeringer hæmmes i månedsvis. Regeringen bør straks sikre den fornødne kapacitet
hos myndighederne, så de foreliggende ansøgninger kan blive behandlet og godkendt i en
fart til gavn for vores hårdt pressede energiforsyning.

Besøg hos Vestervig Kirke
Det er en stor oplevelse at besøge Vestervig Kirke i Thy,
der er Danmarks største landsbykirke. Dens usædvanlige
størrelse skyldes dens fortid som kirke i det forsvundne
Vestervig Kloster med ladeplads ved Krik havn i Krik Vig
længere mod vest. Der var åben sejlads ud i Nordsøen.
(Danmarks mindste kirke, Lodbjerg Kirke, er på samme
egn.
Liden Kirsten og Prins Buris
Ved kirken ligger en grav med - ifølge traditionen - de
jordiske rester af Valdemar den Stores søster liden
Kirsten, lille Kirsten) og prins Buris, som fremstilles som
dronning Sofies bror. De to unge stod i forhold til hinanden, mens kongen var i felten, og liden Kirsten fødte
en datter. Da kongen blev klar over, hvad der var sket i hans fravær, skal han være blevet så rasende, at han
dansede sin halvsøster ihjel og lod øjnene stikke ud på prins Buris, som han kastede i fængsel. Efterhånden
mildnedes hans vrede, og han lod prinsen indsætte i et tårn ved Vestervig med en jernlænke om livet; lige
lang nok til, at han kunne nå hen til liden Kirstens grav, "den han dagligt besøgte". Efter sin død 12 år senere
blev Buris gravsat sammen med liden Kirsten under en fælles sten. Dronning Sofie, som hadede Kirsten, red
engang hen over graven, men stenen "var ikke så hård som hendes hjerte, og der blev spor tilbage af hestens
hov".
I 1962 blev graven åbnet, og den indeholdt ligene af en mand og en kvinde liggende i forlængelse af hinanden,
svarende til indskriften, der meddeler, at dobbeltgravstenen er rejst over en bror og søster. Skeletterne er af
en kvinde i 30-35-årsalderen og en mand mellem 50 og 60 år. - Virkelighedens Buris Henriksøn var søn af
Henrik Skadelår og Ingrid Ragnvaldsdatter og var oldebarn af Erik Ejegod. Han sad på gården Tvis ved
Holstebro, hvor han i 1163 oprettede et kloster for cistercienserordenen. Han allierede sig med Valdemar
den Stores modstander Erling Skakke og blev derfor indsat i Søborg Slot, hvor han døde omkring 1167 i en
alder af omkring 37 år. Man har tænkt sig, at liden Kirsten kunne være Erling Skakkes enke, Kirsten
Sigurdsdatter fra Norge, som døde på ukendt sted; men hun blev ældre end 35 år. (Ifølge en anden tradition
er prins Buris gravlagt i Borum Eshøj.)
Det er tradition for, at nygifte brudepar lægger en buket på graven for liden Kirsten, der ikke selv fik en.

FELTBESØG I SKOVEN OG PÅ SAVVÆRKET
Tak til Træindustrien, der arrangerede dagens uhyre
interessante besøg i Linå Vesterskov og på Grønagergård
Savværk ved Gjern.
Med fuld fokus på den vigtige produktion i de danske skove
af træ til møbler, gulve, byggeri og opvarmning. Dertil
kommer skovenes store betydning for klimaet slem enorme
CO2 støvsugere. Danmark er kun 20 pct. selvforsynende med
træ. Dette tal bør hæves markant i de kommende år.
Regeringens har med dens ensidige plan for 15 indhegnede
naturnationalparker totalt tilsidesat andre vigtige hensyn,
såsom behov for dansk træproduktion, klima og
dyrevelfærd. Vi skal tage os tid til at lave en helt ny naturfremmeplan, hvor biodiversitet går hånd i hånd med
de øvrige afgørende hensyn. Urørt skov kan fremmes i samarbejde med private skovejere ved fremme af
certificering. Og vi skal standse eksperimenter med Rewilding, der har krævet gradbøjning af
dyrevelfærdsloven.
Bevar de danske skove
Grønagergård Savværk
Lærke Flader

FLAGDAG I SILKEBORG
Stor tak til Silkeborg Kommune for dagens
arrangement for Danmarks udsendte/veteraner med
bopæl i kommunen. Herunder undertegnede. Tak for
en smuk gudstjeneste i Silkeborg Kirke. Tak til
borgmester Helle Gade for en god takketale til os
veteraner. En sådan tak og respekt fra samfundets
side betyder meget.

FLAGDAG I VIBORG
Igen i år havde komiteen bag højtideligholdelse af
flagdagen i Viborg den 5. september sørget for et
flot og velbesøgt arrangement. Tak for en
stemningsfuld gudstjeneste i domkirken prydet med
soldaterforeningernes dannebrogsfaner. Tak til
oberst Jens Lønborg for en fremragende tale ved
sammenkomsten på kongehyldningspladsen. Og tak
for forfriskninger og hyggeligt samvær med gamle
soldaterkammerater i domkirkens sognehus. Et
yderst værdigt arrangement for de mange
deltagende veteraner og deres pårørende.

HVORDAN BLIVER VI KLAR TIL FREMTIDENS
LANDBRUG?
Fremragende og højaktuel konference på
Asmildkloster Landbrugsskole i dag. Med en
række spændende oplægsholdere og god
debat om de krav, som samfundet stiller til
landbruget - vandmiljø, klima, grøn
energiproduktion, dyrevelfærd og - ikke
mindst - førsteklasses fødevarer. Der bliver
rift om de rådige hektarer. Mulighederne er
mange, men vi skal tænke os rigtig godt om.

MORGENFRISKE
ELEVER FRA
VESTJYLLAND
I morges havde jeg den store fornøjelse at få
besøg på Borgen af to morgenfriske 8. klasser
fra Skjern Kristne Friskole. Sjældent har jeg
mødt så engagerede, vidende og velopdragne
unge mennesker. Tak for jeres mange gode
spørgsmål om vores folkestyre og om
gerningen som politiker. Lover godt for
fremtiden

TANGE KRISTNE
FRISKOLE BESØGTE
PIHL PÅ BORGEN
I morges fik jeg besøg på Borgen af morgenfriske 8.
klasses elever fra Tange Kristne Friskole i Midtjylland.
Under min rundvisning oplevede jeg nogle
usædvanligt engagerede, høflige og videbegærlige
unge mennesker, der stillede mange kloge spørgsmål.
De kom for at få viden om det danske folkestyre og
rollen som folketingsmedlem. Og så var det en dejlig
bonus, at jeg kendte en del af eleverne og deres forældre fra mit eget lokalområde gennem næsten hele mit
liv, Tange Sø - egnen.

Behov for bedre veje til Viborg
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF og transportordføre for Venstre

Det er glædeligt, at Viborg Kommune i Dansk Industris årlige undersøgelse af
kommunerne erhvervsvenlighed er rykket 15 pladser frem til en 37. plads. Der er fremgang
på stort set alle de parametre, som indgår i undersøgelsen, der baserer sig på besvarelse
fra 110 lokale virksomheder. Men på ét felt skiller Viborg Kommune sig negativt ud, nemlig
når det gælder infrastruktur og transport. Her ligger vi på en sølle 80. plads. Den triste
realitet understreger behovet for bedre veje til Viborg som grundlag for et meget mere
venligt lokalt erhvervsklima. Det er som bekendt produktionen ude i de private
virksomheder, som er fundamentet for vores velfærd og beskæftigelse – lokalt som
nationalt. Med den store brede trafikaftale fra juni blev Hærvejsmotorvejens første etape
ved Viborg aftalt og finansieret. Viborg bliver motorsvejskommune! Men der udestår uhyre
vigtige beslutninger i næste valgperiode vedr. linjeføring samt undersøgelse og
finansiering af de resterende strækninger til Haderslev, så vi får hul helt vejen ned gennem
Jylland. Med aftalen fik vi også sat penge af til de hårdt tiltrængte opgradering af Rute 26
mellem Viborg og Aarhus, men desværre første i 2031. Her skal der i næste valgperiode
kæmpes for at få dette projekt fremrykket i mindst 5 år. Når disse to projekter er realiseret
vil Viborg Kommune givetvis ligge langt højere i erhvervsvenlighed. Vi har altså bid, men
fangsten skal hales helt i land. Men det kommer ikke af sig selv. Det drejer sig om at være
med ved forhandlingsbordet. Ellers kan fokus gå tabt. Jeg er klar. Hvor der er vilje, er der
vej!

Rute 34 skal fremrykkes!
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF og transportordføre for Venstre
Der hersker ingen tvivl om, at infrastruktur og transport vejer tungt, når de lokale
virksomheder besvarer Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes
erhvervsvenlighed. Således også i Skive Kommune, der givetvis havde fået en markant
højere placering, hvis vejnettet var bedre. I forbindelse med den store brede trafikaftale fra
juni 2021 afsatte vi knapt 1,2 milliarder kroner til miljøkonsekvensvurdering samt en længe
ventet udbygning af Rute 34 mellem Haderup og Skive nord. Det er positivt. Knapt så
positiv er tidsplanen, idet selve anlægsarbejdet står til at starte nylig i 2031. Det skal der
laves om på. Venstre vil have projektet fremrykket med mindst 5 år, som grundlag for
fornyet vækst, jobskabelse og bosætning på hele Skiveegnen - samt til gavn for
udviklingen på Mord og i Thy. Kan vi så indfri dette valgløfte? Ja, vi har fundet pengene.
Nemlig de 10 milliarder kroner, som de røde partier har reserveret i Togfonden til en
komplet overflødig ny jernbane i Østjylland inklusiv en jernbanebro over Vejle Fjord. Disse
mange penge vil Venstre disponere til vejprojekter, der gavner den brede befolkning og
erhvervslivet. Det kræver imidlertid, at der igen kommer et blåt flertal i Folketinget efter
valget. Opgradering af Rute 34 skal fremrykkes!

VELLYKKEDE DAGE I PIHLS
VALGBUTIK
Mere end 200 gæster kiggede i dag ind i Pihls Valgbutik på Vestergade
i Viborg. Mange drejede på Pihls Lykkehjul med mulighed for at vinde
en flaske vin, hvis man tre gange ud af fem landede på Kristian Pihl og en fuglekugle, hvis man var så drønuheldig af lande på Mette
Frederiksen. Mange børn glædede sig over de blå balloner og Pihls
Fiskedam - med fine gevinster.
Andre fik sig en kop kaffe med kage til. Tak til alle gode venner, der
hjalp med at passe butikken midt i travlheden.
Herunder byrådsmedlem, oberst Kurt Mosgaard

UDSKRIV VALG I STEDET FOR AT KLÆBE TIL
TABURETTEN
Det er alvorlige tider med energikrise,
inflation, krig i Ukraine og hårdt presset
privatøkonomi for danskerne. Men den
politiske beslutningskraft er stort set væk
på grund af den valgkamp, der de facto er i
fuld gang.
Statsministeren selv toner frem på
reklamer alle vegne og i radiospots.
Politiske løfter fyger om ørerne på
vælgerne fra alle sider. Men Mette F.
nægter at udskrive valg, så vi kan få renset
luften og komme fremad igen.
Derfor er dette fælles brev fra seks blå
partier med appel om udskrivelse af valg
højst relevant. Nu kan vi blot håbe, at den
magtfuldkomne
statsminister
følger
opfordringen, så vælgerne kommer til orde.

FELTBESØG PÅ STRUER STATION
Dejligt at gense stationen i Struer, hvortil de
tre seneste valg har kørt med damptoget
“PIHLE-EXPRESSEN” (fra Langå T/R). I den
igangværende valgkamp finder jeg på noget
nyt. Men et dejligt minde, det er det, trods
utilsigtede småbrande undervejs i 2019.
FAKTA:
Struer
Station er endestation for
strækningerne Esbjerg - Struer (Den
Vestjyske Længdebane), Struer - Thisted
(Thybanen) og Langå-Struer-banen, der alle
trafikeres af Arriva og for strækningen Vejle –
Herning – Struer, der trafikeres af både Arriva
og DSB.
Langå-Struer-banen er en 102,4 km lang enkeltsporet jernbanestrækning i Midtjylland mellem Langå og
Struer. Den blev åbnet i etaper 1863-65. Jernbanen ejes og vedligeholdes af Banedanmark, mens trafikken
udføres af Arriva.
Holstebro anlagde en havn i Struer 1855-56, hvilket kom til at stimulere byudviklingen. Jernbanen SkiveStruer åbnede i 1865 som forlængelse af Langå-Skive-banen, der var åbnet i 1863. I 1866 blev strækningen
Holstebro-Struer indviet, og endelig fulgte Thybanen fra Struer til Thisted i 1882.
Overfor stationen ligger Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, der blev indrettet i den tidligere
godsekspedition i 2015. I høj grad et besøg værd.
Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Struer

BUTIKSDØDEN ACCELERERES
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre.
De tilbageværende mindre dagligvarebutikker og kiosker landet over er med til at sikre et
sammenhængende Danmark. Den lokale butik hænger ofte nøje sammen med tilflytning
og udvikling lokalt. Når butikken forsvinder, dør en vigtig del af det lokale liv - og vi skal
pludseligt køre langt for at handle.
Butiksdøden har allerede hærget landet over i mange år. Men i lyset af energikrisen med
tårnhøje prisen på el og varme, er der store risiko for at den accelerer yderligere. Mange
mindre købmænd og handlende er meget hårdt pressede af prisen på el til deres frysere
og kølediske. Handling er på krævet - også her!
Jeg har derfor stillet dette spørgsmål til klima- og energiministeren: “Mange mindre
dagligvarebutikker i landsbyer er meget hårdt ramte på grund af de rekordhøje priser på
elektricitet - med deraf følgende risiko for omfattende butiksdød og dårligere levevilkår
uden for de større byer. Hvad agter regeringen at gøre for at undgå en omfattende
butiksdød i landdistrikterne? ”
Jeg glæder mig til at se regeringens svar - for den sidder på hænderne. Den vedtagne
sænkning af elafgiften med 4 øre er at gøre grin med befolkningen.

TIL SØS PÅ LIMFJORDEN
Tak til Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne,
der i dag gennemførte en sejlads på Limfjorden med den
gamle Venø færge med fokus på behovet uddybning af
sejlrender. Der er et stort potentiale vækstmæssigt,
økonomisk og miljømæssigt ved at uddybe sejlrenden i
den vestlige del af Limfjorden, så der fremover kan sejles
mere effektivt samt mere miljø- og klimavenligt med lidt
større fragtskibe til de lokale havne. Venstre bakker
varmt op om projektet, der i høj grad lever op til målet
om et sammenhængende Danmark i bedre balance.

BESØG MED FOKUS PÅ
BATTERIDREVNE TOG
Lærerigt og interessant besøg hos den store STADLER togfabrik
i Berlin. Herunder med fokus på effektive og miljøvenlige
batteridrevne tog, der givetvis er en god løsning for sidebanerne
i Danmark.

TYSKE LASTBILER I
LANGE BANER
Besøg hos den gigantiske MAN lastbilfabrik i München.
Her producerer godt 4000 medarbejdere 120 lastbiler
om dagen i 1 million kvadratmeter fabrikslokaler.
Imponerende rundvisning i produktionslinjerne. Også
spændende at høre om fremtidens grønne og
digitaliserede lastbiler.

GENBRUG I 100 ÅR
I dag var jeg en tur i Hvidding for at gratulere
virksomheden HAMMERSHØJ AUTOOPHUG med
100 års jubilæet. Der er tale om en veldrevet
familievirksomhed, der nu drives af Søren
Damsgaard som fjerde generation. Her er titusinder
af biler gennem årtier blevet skrottet og hugget op
af dygtige medarbejdere med henblik på
genanvendelse af reservedele og miljørigtig
genbrug af metaller mv. Stort tillykke med jubilæet
- god vind i de næste 100 år.
I gavner miljøet.

DYST OG HYGGE PÅ TORVET
Tak til mine medkombattanter, herunder min holdkammerat Gitte
Willumsen, tak for en god og munter dyst i disciplinerne trillebørkørsel,
støvlekast og malkning af kunstigt ko-yver. Selv klarede jeg mig bedst i
den tunge disciplin, trillebørkørsel. Samlet kom vi på politikerholder på
en flot andenplads efter landmandsholdet på førstepladsen og foran
byholdet på tredjepladsen. Hatten af for Kjellerup Handel og Erhverv,
og LandboUngdom, der har arrangeret dagens forrygende høstfest på
torvet i Kjellerup. Det er vigtigt med liv, aktivitet og fællesskab i vore
byer

UNGE FRA THORNING PÅ BORGEN
Tak til de engagerede og vakse 9. klasses elever fra Thorning
Skole, der besøgte mig på Borgen i dag. Det var en fornøjelse at
vise jer rundt og svare på jeres mange gode spørgsmål. Jeg
ønsker jer al mulig held og lykke på jeres videre færd i livet.
Thorning Skole
Thorning skole

Venstre vil hjælpe danskerne
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre

Stigningen i forbrugerpriserne er på det højeste niveau i 40 år. Rekordhøj inflation er en
realitet, og vi kan se frem til tårnhøje el- og varmeregninger i den kommende vinter. Det er
en dybt alvorlig situation for mange danskere og danske virksomheder. Venstre går derfor
konstruktivt til forhandlingerne om en frivillig indefrysningsordning, som regeringen har
foreslået. Men for Venstre er det samtidig afgørende, at vi ikke blot skubber problemet
foran os. Vi vil sikre danskerne og virksomhederne reelle lettelser ved at banke elafgiften
helt i bund, suspendere el-tarifferne i de kommende kvartaler samt garantere danskerne et
skatte- og afgiftsstop. Venstre er også meget opmærksom på at undgå det vanvittige kaos,
der opstod omkring udbetaling af varmechecken. Afslutningsvis vil jeg pege på det
problem, at regeringen midt i en energikrise og en tid med voldsom mangel på træpiller,
briketter og flis gennemtrumfer en ensidig politik for naturnationalparker, hvor enorme
mængder træ i statsskovene ikke længere udnyttes til gavn for samfundet, men i stedet
skamferes og overlades til at være rådnende bille-føde. Det er i min optik komplet
uansvarligt.

Hofbal på Christiansborg slot
I aften ser jeg frem til i at deltage i det
hofbal, som Hendes Majestæt
Dronningen har inviteret folketingets
medlemmer med ledsagere til.
Majestæten er desværre blevet ramt af
corona, så kronprinseparret varetager
værtsrollen.
Jeg ønsker alle en dejlig dag

Bedre uddannelser og flere muligheder
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre.
Venstre har nu lanceret et udspil, hvor vi foreslår at investere 1,2 mia. kr. årligt i bedre
uddannelser. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem uddannelse og
arbejdsmarked, og en række uddannelser skal gøres mere attraktive. Det skal der, fordi
Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, til at skabe vækst
og til at opretholde vores høje velfærdsniveau.
Der er alvorlige problemer med frafaldet og undervisningskvaliteten hos en række
uddannelser. Desuden er mange vigtige uddannelser ikke attraktive for vores unge. 4.500
færre færdiggør en erhvervsuddannelse i dag end i 2018. Og hele 47 procent dropper ud
af en erhvervsuddannelse. Vi får i årene frem hårdt brug for flere veluddannede unge, der
kan bidrage til fremtidens grønne vækst og produktion. Og der er brug for langt flere
håndværkere.
Det kalder på politisk handling. Derfor vil Venstre konkret investere 1,2 milliarder kroner
årligt i bedre uddannelse. Herunder en tiltrængt styrkelse af erhvervsuddannelserne. Også
pædagoguddannelserne skal have et løft. Selvom de alvorlige problemer har være
velkendte i længere tid og bl.a. fagbevægelsen har appelleret til handling, så er det nylig
her i valgkampen at S-regeringen er begyndt at røre på sig. Tankevækkende, men sløvt.
Finansiering af Venstres udspil findes ved en ansvarlig justering af verdens mest gavmilde
SU-system. Konkret foreslår vi at afskaffe det ekstra SU-år, man i dag kan få. Det betyder,
at man som udgangspunkt kan få fx 5 års SU til en uddannelse, der varer i 5 år. Ret og
rimeligt.

VIBORG ANIMATION FESTIVAL
Takket være The Animation Workshop (TAW) på
Viborg Kaserne er Viborg kommet op i den
globale superliga når det gælder udvikling og
uddannelse inden for animation og tegnefilm. Et
internationalt, åbent og kreativt miljø, der
efterhånden er kendt i store dele af verden - ikke
mindst i USA.
I dag havde jeg fornøjelsen at deltage i den
officielle åbning i Tinghallen af VIBORG
ANIMATION FESTIVAL, der gennemføres i dagene
26 SEP - 02 OKT. Viborg rykker for alvor på dette
område. I forbindelse med åbningen så vi bl.a.
den flotte animationsfilm “Hvor er Anne Frank”.

FELTBESØG HOS JP GROUP I VIBORG
Stor tak til dir. Martin Bech Jacobsen Pedersen
for et uhyre interessant besøg hos den store
Viborg-virksomhed, JP Group. Her produceres
reservedele til tyske biler samt vedligeholdes
togmateriel i lange baner. Desuden har Martin
Pedersen en enestående flot og stor samling af
velholdte og køreklare gamle Porsche modeller
og folkevogne. Kræs for kendere og
bilentusiaster.
Også tak for en god erhvervspolitisk drøftelse,
herunder behovet for at investere i den trafikale
infrastruktur. Her er vi desværre 15 år bagud i
Danmark - især mht. vejnettet. Det skal vi have
indhentet, hvis vi ønsker at være et velstående land med høj mobilitet og høj velfærd.
JP Groups historie
FAMILIEVIRKSOMHEDEN JP GROUP BLEV GRUNDLAGT I 1975 AF JOHANNES PEDERSEN - HERAF
FORKORTELSEN "JP".
Oprindeligt var Johannes Pedersen buschauffør, men i 1965 begyndte han at bruge al sin fritid på at
producere gummibøsninger til biler, gummihamre og askebægre. Dette gav ham økonomisk mulighed for at
investere i værktøj og maskiner til produktion af reservedele til hans største interesse: Biler. Johannes
Pedersen døde i 1992, 63 år. Siden da har JP Group a/s vokset sig til en veletableret og stærkt konsolideret
virksomhed med aktiviteter i hele verden og lokaler med en samlet størrelse på 42.000 m2.
Martin Pedersen, administrerende direktør for JP Group Holding a/s, blev født i Viborg den 5. august 1958
og har været ejer af virksomheden siden 1992, hvor han overtog efter sin far, Johannes Pedersen. Martin
Pedersen begyndte at arbejde hos JP Group a/s i 1983, kun få år efter oprettelsen af selskabet.

Fremryk opgraderingen af Rute 26
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF og transportordføre for Venstre
Det er positivt, at vi i forbindelse med den brede trafikaftale fra juni 2021 til 160 mia. kr.
afsatte 1,4 mia. kr. til en længe ventet og hårdt tiltrængt opgradering af den befærdede
statsvej Rute 26 mellem Svenstrup og E45 ved Mundelstrup. Knapt så positivt er det, at
opgraderingen nylig igangsættes i 2031. En række større midtjyske virksomheder,
herunder Grundfos i Bjerringbro og Arla i Rødkærsbro samt Tvilum og GMB i Fårvang har
behov for denne opgradering meget tidligere. Det samme har de mange pendlere mellem
Viborg og Aarhus, der dagligt oplever kø og stangtrafik. Opgraderingen vil desuden
medføre en tiltrængt aflastning af trafikken på den stærkt befærdede Rute 52 mellem
Rindsholm, Kjellerup og Silkeborg. Jeg går derfor til valg på et klart løfte om at få
fremrykket opgraderingen af Rute 26 med mindst fem år. De er store samfundsmæssige
og trafikale gevinster ved dette projekt og vi vil ikke vente 9 år på at høste disse gevinster.
Hvor der er vilje, er der vej!

MÆRKESAG:
VENSTRES OPERATION "RED FORENINGSLIVET"
For at imødekomme den berettigede kritik fra
foreningslivets ildsjæle og samtidig styrke arbejdet i
de danske foreninger, vil Venstre inden grundlovsdag
2023 iværksætte følgende initiativer:
Indføre procedurer der sikrer, at alle foreninger med
et anerkendelsesværdigt formål, som udgangspunkt,
henføres til kategorien ”lavrisiko-kunder”.
Forenkle kravene til registrering af foreningers
bestyrelsesmedlemmer.
Udlugning i kravene til bankernes kontrol af
foreninger, så der banes vej for lavere gebyrer.
Undersøge muligheden for at der først skal ske
automatisk kontrol fra bankens side, hvis en forening
overfører penge til udlandet, fordi det vil bidrage til at
sænke bankers hvidvaskbehandling af foreninger, som
ikke overfører til udlandet.
Undersøge muligheden for at indføre en
”foreningsjournal”, der skal gøre det nemt for
foreninger at opbevare deres oplysninger i banken
eller skifte bank.
Initiere arbejdet med en særlig portal, hvor foreninger kan sammenligne bankgebyrer.
Der skal indføres et fribeløb, som foreninger må tjene på aktiviteter uden betale skat. §18 midler skal ikke
indregnes i fribeløbet.
Foreninger fritages for momsregistrering jævnfør en nærmere fastsat beløbsgrænse.
Foreninger m.fl., der arrangerer bankospil til fordel for velgørende formål, skal ikke betale afgift.
Forbedring af skattefri honorering af trænere og ledere, evt. efter samme model som for dommere.
Lette og digitalisere processen ifm. indhentning af tilladelser til arrangementer.

Uddyb sejlrenden i Limfjorden
Venstre har længe været optaget af de store
positive effekter, som samfundet kan høste ved at vi
får uddybet sejlrenden i den vestlige del Limfjorden.
Der er i fremtiden behov for sejlads med større og
miljømæssigt mere tidssvarende skibe til
erhvervshavnene i bl.a. Nykøbing, Struer og Skive.
Det kræver uddybning af sejlrenden, så de større og
mere effektive skibe kan færdes.
Det er en rigtig god nyhed, at Sammenslutningen af
Vestlige Limfjordshavne nu har præsenteret et
alternativt uddybningsprojekt, der er langt billigere
end det, der hidtil har været på bordet.
Det nye projekt kræver statslige investeringer i størrelsesordenen 45 millioner kroner og alt tyder på, at det
er en rigtig god samfundsøkonomisk investering i lokal økonomisk vækst, jobskabelse, og et Danmark i bedre
balance. Dertil kommer positive miljømæssige effekter ved moderne og mere energieffektive skibe samt
potentiel overførsel af godstransport fra vejnettet til ”de blå veje” på fjorden.
På denne baggrund støtter Venstre varmt, at vi snarest kommer i gang med at få uddybet sejlrenden som
foreslået. Med hensyn til finansiering, så peger vi på den havnepulje, der på Venstres foranledning blev afsat
i den store brede trafikaftale fra juni 2021. Lad os komme i gang.

Persondata – Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kraft 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 det 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

Andreas

Vemgaard:

andreas.soerensen@ft.dk

Kristians kommende aktiviteter:
LØR 1 OKT

Åbning af den store hobbymesse (modeltog m.v.) i Arne Midt, Kjellerup kl. 1000.

SØN 2 OKT

Højmesse i Viborg Domkirke.

TIR 4 OKT

Åbning af folketinget kl. 1200. Mulig valgudskrivelse?

ONS 5 OKT

Mit barnebarn Hanna og min datter Sofie fylder år.

TOR 6 OKT

Folketingets åbningsdebat. Foredrag i AIKC: ”Fra Grønbæk til Christiansborg”.

FRE 7 OKT

Pihls Valgbutik åben kl. 15-18

LØR 8 OKT

Pihls Valgbutik åben kl. 10-13

MAN 10 OKT

Møde i Hammershøj netværk.

ONS 12 OKT

Møde i Færdselssikkerhedskommissionen.

15-23 OKT

Efterårsferie.

MAN 24 OKT

Møde i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

TOR 03 NOV

GF trafikkonference på Christiansborg.

OKT/NOV?

Folketingsvalg?

