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Julehilsen fra Christiansborg 
  
Kære medlem af Venstre i Viborg Kommune!  
 
Som supplement til mine månedlige nyhedsbreve NYT FRA BORGEN sender jeg hermed denne 
julehilsen med en kort sammenfatning af arbejdet på tinge i det forgangne år. Jeg vil 
indledningsvis rette en varm tak for jeres opbakning til mit virke som det lokale folketingsmedlem. 
Jeg er stolt over at have repræsenteret Viborgegnen på tinge siden 2005 og den solide og trofaste 
opbakning fra V-medlemmernes side, som ligger til grund for dette. Denne støtte er helt 
afgørende ved folketingsvalgene, hvor jeg som bekendt er i stærk konkurrence med andre 
markante, lokale folketingskandidater om de personlige stemmer. Det er jeg dybt taknemlig for. 
Også tak for de gode input, som mange af jer har givet mig i det forgangne år. Sådanne input fra 
virkelighedens verden er af meget stor værdi for mit politiske arbejde.  
 
Et politisk år præget af corona, transportaftale, kommunalvalg og slettede sms 
 
I lighed med 2020 blev det forgangne år præget af conona-virussen. Glædeligvis lykkedes det 
tidligere på året at få vores land åbnet efter en lang periode med ufrihed og snærende 
restriktioner. Alt sammen på et sundhedsfagligt forsvarligt grundlag – og på baggrund af en 
ansvarlig adfærd hos det store flertal i befolkningen. Her sidst på året må vi desværre konstatere, 
at coronaen er på fornyet fremmarch med nye varianter. Også denne udfordring skal vi have klaret 
– forhåbentlig uden fornyet nedlukning af landet med deraf følgende enorme menneskelige og 
økonomiske omkostninger. Under alle omstændigheder kalder situationen på omtanke og 
gensidigt hensyn hos os alle.  
 
Fra mit politiske rugbrødsarbejde i årets løb vil jeg fremhæve den store og brede trafikaftale fra 
juni 2021. Efter et langt og omfattende forarbejde samt et robust udspil fra Venstre fik vi 
forhandlet en meget bred aftale, hvor det glædeligvis lykkedes at få mange af Venstres ønsker 
med i aftalen. Herunder at der blev lagt tiltrængt tyngde på investeringer i vejnettet landet over – 
Danmarks livgivende blodårer. Lokal kan vi glæder os meget over, at det efter 15 års vedholdende 
kamp med målet for øje er lykkedes at få Viborg gjort til motorvejsby med en ”Hærvejsmotorvej”. 
En stor sejr for Venstre, der gennem årene er blevet hånet af andre partier i forbindelse med dette 
projekt. Desuden er der afsat penge til opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus samt 
opgradering af Rute 34 mellem Haderup og Skive N. Det er i min optik ganske godt gået i en tid, 
hvor de mere bilskeptiske røde partier har magten.  
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Nu gælder det om, at vi efter næste folketingsvalg får sat mere turbo på de besluttede projekter 
ved fremrykning af byggestart. Desuden skal vi have sat penge af til yderligere etaper af 
Hærvejsmotorvejen, herunder fra Klode Mølle til Give. Pengene finder vi ved at droppe den totalt 
overflødige ny jernbane i Østjylland, men det kræver et blåt flertal – udenom togfondspartierne. 
Og et blåt flertal er absolut inden for rækkevidde ifølge de seneste ugers meningsmålinger.  
 
Jeg vil også takke for godt samarbejde og samvær i forbindelse med kommunalvalgkampen i 
oktober og november. Tak for gode fælles stunder ude blandt borgerne rundt i store dele af 
kommunen. Jeg er fyldt med beundring for den store indsats, der blev ydet fra Venstres dygtige 
kandidathold – samt fra det uundværlige bagland i vælgerforeningerne og VU. Tillykke til alle jer, 
der blev valgt ind i byrådet. Og til alle jer andre, der ikke kom ind: Op på hesten igen. Venstre har 
hårdt brug for jeres engagement – næste gang skal det nok lykkes. Den store indsats bar frugt: 
Ulrik Wilbek blev genvalgt som Viborgs borgmester og Venstre fik flot fremgang. Stort tillykke til 
Ulrik. Også stort tillykke til Ib Bjerregaard med det flotte genvalg til regionsrådet.  
 
I de seneste uger har der været kolossalt pressefokus på beslutningsprocessen hos regeringen 
tilbage i november 2020, hvor den klart ulovlige beslutning om udslettelse af hele minkerhvervet 
blev truffet. Det har ikke været kønt at se på, hvordan statsministeren forsøger at løbe fra 
ansvaret ved at sparke nedad. Det samme gælder med hensyn til slettede sms i Statsministeriet, 
der kunne have kastet lys over den skumle beslutningsproces. Herunder om, hvem der vidste hvad 
og hvornår. Den af folketinget nedsatte minkkommission graver videre i sagen og det forventes, at 
kommissionens konklusion foreligger i løbet af foråret 2022. Derefter skal folketinget tage stilling 
til en mulig rigsretssag med statsministeren på anklagebænken. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at 
mink-sagen er særdeles alvorlig for Mette Frederiksen. Og at meget står på spil for vores 
folkestyre, der må og skal respekteres af den siddende regering, så magtarrogancen ikke spredes.  
 
Nu ser jeg frem til det fortsatte arbejde i 2022, der meget vel kan blive et folketingsvalgår, hvor vi 
igen skal kæmpe side om side. Jeg satser på endnu et genvalg, så jeg fortsat kan løse opgaven som 
aktivt og nærværende lokalt V-folketingsmedlem. Og ikke mindst: Sørge for at vi kommer helt i 
mål med bedre veje til Viborg! Ved forenede kræfter skal vi nok nå dette mål.  
 
Jeg ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.  
 
 

Med venlig hilsen  
 

(sign.) 
Kristian Pihl Lorentzen 

Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Kommune 


