
HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE? 
 
Kampen om vælgernes gunst til kommune- og regionsrådsvalget spidser til. Hver en stemme tæller, hvis 
Viborg Kommune fortsat skal have en talstærk Venstre-gruppe i byrådet og V-borgmester Ulrik Wilbek, 
som kan arbejde for både velfærd, jobs og udvikling i den kommende fire-års periode. Tilsvarende gælder 
for Venstres indflydelse i regionsrådet og bl.a. opbakningen til Viborg Sygehus. 
 

På lørdag den 23. oktober kl. 12.00 må der sættes valgplakater op. Vi kandidater er ikke alle lige kønne 😉, 
men synligheden gennem vore plakater, flyers, læserbreve og alt det andet er vigtige for et godt valg. 
 
Vi vil derfor sætte umådelig stor pris på din hjælp!!! 
 
Der er mange muligheder: 
 

- Opsætning af plakater næste weekend 23-24 oktober. Et par timers indsats er en stor hjælp. 
- Hjælp til udbringning af kandidaternes flyers 
- Opbakning ifm vælgermøder og hvor kandidaterne ellers møder borgerne 
- Nytorv i Viborg alle lørdage kl. 9-14 frem til valget 16. november. Her er der ”Speakers 

Corner”.  Venstre har en bod (dog ikke 23/10 pga plakat-opsætningen) , som vælgerforeningerne og 
kandidaterne bemander på skift. Kig gerne forbi eller meld dig som frivillig. 

- Pop-up butikken Vestergade 3 i Viborg, som vi har lejet i perioden – kig gerne ind eller meld dig som 
frivillig 

- Tal med din nabo om politik  
- Inviter dine lokale kandidater på besøg i virksomheden eller borgerforeningen 
- bliv klogere på udfordringer og vores bud på løsninger 

 
Du vil kunne læse mere om vores 21 kandidater og kendte vælgermøder på Venstre i Viborg Kommunes 
hjemmeside – klik på dette link:  https://viborg.venstre.dk 
 
Hvis du har tid og lyst, så kan du kontakte en af de lokale vælgerforeninger eller en kandidat direkte. VIVK 
og vælgerforeningernes kontakt-detaljer fremgår herefter: 
 
Kontakter: 
VIVK kampagneleder:  
Carsten Mørkenborg, telefon 30247348, e-mail: cmoerkenborg@hotmail.com 
 
Møldrup og Omegns Vælgerforening: 
Dan Jørgensen, telefon 40818078, e-mail: dan@dortesdiner.dk 
 
Karup-Frederiks Vælgerforening: 
Lars Kristensen, telefon 21797849, e-mail: elmegaarden@fibermail.dk 
 
Tjele Vælgerforening: 
Knud Erik Navntoft, telefon 20105255, e-mail: kenavntoft@hyouet.dk 
 
Viborg Vælgerforening: 
John Madsen, telefon 40590291, e-mail: josu@youmail.dk 
 
Skals og Omegns Vælgerforening: 
Anders Mølgård, telefon 20124472, e-mail: amolgaard@mail.dk 
 
(Flere kontakter på næste side) 
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Bjerringbro og Omegns Vælgerforening: 
Keld T. Jørgensen, telefon 51384058, e-mail: delujorg@gmail.com 
 
Vestfjends Vælgerforening: 
Claus Clausen, telefon 20997304, e-mail: cc@viborg.dk 
 
Østfjends Vælgerforening: 
Jakob Repsholt, telefon 41622100, e-mail: jrepsholt@gmail.com 
 
Venstre Ungdom: 
Frederik Houmann Thuesen, telefon 60496560, e-mail: fhti123@hotmail.com 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. Du vil kunne gøre en positiv forskel, og så er det samtidig hyggeligt og 

berigende at indgå i et Venstre-hold i arbejde for demokratiet 😊 
 
Med venlig hilsen 
 

Kurt Mosgaard 

 

Flintevej 42, Mønsted 
8800 Viborg 
Telefon 2554 6405 
E-mail: k.mosgaard@hotmail.com 
 

mailto:delujorg@gmail.com
mailto:cc@viborg.dk
mailto:jrepsholt@gmail.com
mailto:fhti123@hotmail.com
mailto:k.mosgaard@hotmail.com

