
 

 
 
Frihedsbevægelsens Fællesråd søger skribenter 
 
Kære medmenneske! 
 
Vi har brug for dig. Vil du være med på holdet? 
 
Har du noget på hjerte? Så hjælp os med at udkomme endnu mere, end vi allerede gør 
på FBF.one og diverse sociale medier. 
 
Føler du, at Danmark er et sted, som ikke harmonerer med din forestilling og dine 
idealer? 
 
Vi søger løbende ægte mennesker, der gerne vil være en del af vores fællesskab. 
Mennesker, som ønsker at bidrage til at gøre opmærksom på, at tingene ikke bliver 
fortalt, som de reelt er. Mennesker som ikke ønsker at afgive deres frihed sådan uden 
videre. Mennesker, som ønsker at kæmpe – at gøre en forskel. 
 
Du kan måske skrive? Måske har du lyst til at lære det? Måske er du god til at researche? 
Du er måske en haj på en computer? Det kan være, at du er skarp til at analysere tal? 
Måske har du en grafiker gemt i maven. 
 
Vi i Frihedsbevægelsens Fællesråd ønsker at inddrage alle i vores oplysningskamp – i 
frihedens navn. 
 
Vi ønsker at tvang aldrig kommer på tale. Vi ønsker at børnene i vores land, skal få 
mulighed for at vokse op i en tryg verden – uden løgn og manipulation. Vi ønsker at 
samfundets ældre ikke skal bruge deres sidste tid på at være unødigt angste. 
 
Kom af med din frustration, skift den ud med en følelse af fællesskab. Lad os sammen 
bringe magten og friheden tilbage til det enkelte menneske. Til dig og mig. 
 
Alle som arbejder for et bedre Danmark i Frihedsbevægelsens Fællesråd, har mulighed 
for at bidrage under fortrolige forhold. Din arbejdsgiver behøver ikke vide, hvad du 
bruger din fritid på. 
 
Vi håber på at høre fra dig! Så skriv til os på: info@fbf.one 
 
Hjertelige og medmenneskelige hilsener fra 
Alle os – i Frihedsbevægelsens Fællesråd. 
 
 


