
Farvel til ”gadekamp” med Connie

Ringgård & Co. lige NU!

Søndag den 4. september 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Særudgave af FBF NUhedsbrev!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/65319600743515247


Kære modtagere af FBF NUhedsbrev.

Vi har brug for Jeres hjælp.

Vi har brug for, at I forstår, hvad der EGENTLIG foregår.

Vi har brug for, at I forstår, hvordan ord kan bruges og misbruges.

Vi har brug for, at I kan se, at en løgn ikke bliver til sandhed, bare fordi den

gentages og gentages.

Vi har brug for, at I kan se, at vi bløder og bruger ressourcer, fordi der er nogle

folk, som konsekvent er ude efter os.

Vi har i den grad brug for Jer… lige NU !

De konstante angreb, vi er udsatte for, koster os – ikke uventet – mistede

medlemmer. Indtil videre har vi mistet ca. 50% af vores ellers trofaste støtter. Det

er fatalt for os og for de opgaver, vi er i gang med at løse. Alle de aktiviteter som

FBF har kørende koster, og vores daglige drift koster også penge, sådan er det, selv

om mange af os er frivillige og arbejder gratis.

Folk bliver påvirkede af den negative retorik, og der sker det samme som med

regeringens og mediernes manipulation med vaccinerne: frygten og mistillid til

egen dømmekraft tager over og bevirker, at folk tænker, jeg må nok hellere tage

vaccinen, jeg tør ikke andet, for de siger jo, at det skal jeg .. for min og andres

sundhed ..etc. Den samme mekanisme sker i tilfældet med angrebene på FBF, folk

tænker, at der nok må være noget om det, ”alle taler jo om det, så jeg vil ikke være

dum, så jeg opsiger mit medlemskab!”

Vi er ramt af, at nogen bruger netop denne metode over for os .. med samme onde

intention, som regeringen over for sine borgere. Vi har naturligvis begået fejl, men

vi retter op, og vi har altid handlet ud fra en god intention - det er en væsentlig

forskel.

Derfor har vi brugt mange timer på at lave forskellige analyser, til denne

særudgave af NUhedsbrevet. Så kan du danne din egen mening ud fra fakta, og

ikke sladder og ondskabsfulde metoder.

Vores stolthed og vores værdighed er intakt. Vi fortsætter vores vigtige opgaver og

projekter, og vi har tillid til og tro på, at vores loyale støtter netop er loyale. Og TAK

til alle Jer for det.

Ethvert bidrag – stort eller lille – vil blive anvendt til den kamp for

frihedsrettighedernes bevarelse, som vi har gjort til vores sammen med Jer. Uden

Jer kan vi ikke kæmpe.

Du kan støtte med et fast beløb om måneden eller med et valgfrit engangsbeløb.

Tak for din opbakning.

Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer så hører vi gerne fra dig på

info@fbf.one.

Vi håber ligeledes, at vores afsluttende citat, som enten kan henføres til nogle af

ugens emner eller teamet for selve NUhedsbrevet, er til din inspiration lige NU !

Tak at du er lige her, lige NU � 

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/FBF-Aktiviteter-1-1.pdf
mailto:info@fbf.one.


FBF lige NU

FBF vil gerne deltage i kampe, gode kampe og værdige

kampe for vores alles bedste, men vi deltager ikke i

uværdige gadekampe.

FBF har i den senere tid arbejdet på en endelig

gendrivelse af de mange angreb mod os de seneste 1

½ år,  og dette arbejde er udmundet i 2 analyser og

en dokumentoversigt samt Malue Montclarires

personlige syn på angrebene - information som hun

har afholdt sig fra at give før, men nu er det nok! 

Sproglig analyse af Connie (Cabrine) Ringgårds

kommunikation

Sagsanalyse af de forskellige angrebspunkter

Mindmap med link til de forskellige juridiske

dokumenter

Et personligt syn på angrebene

Samtidig vil vi med denne særudgave markere FBFs

endegyldige farvel til at bruge ressourcer på kiv og

splid og god dag til - udelukkende - at kunne bruge

dem på det, som skal bringe en varig og positiv

forandring for vores efterkommere.

OG NU TIL EN GLÆDELIG NYHED....

Lige præcis NU lancerer vi vores nye webshop! Her

tilbyder vi salg af

vores merchandise – t-shirts, hoodie, caps og hue,

men vi ønsker lige NU at sætte fokus på vores bog ”Så

hør dog hvad vi siger” som både kan købes som e-bog

og lyd-bog til direkte download. Bogen giver et billede

af de faktuelle forhold vi ser udspille sig for os som

borgere i dette land.

Bogen skrev Carl Henrik Rørbeck i efteråret 2021, og vi

�k den trykt og a�everet til samtlige 179

folketingsmedlemmer, som også modtog en mail med

e-bogen som indeholder mere end 70 links til

relevant information. Inden længe bliver det også

muligt at købe andre informative bøger, blandt andet

”Mordet på 

Demokratiet” – ligeledes skrevet af Carl Henrik

Rørbeck.

Team FBF 

https://fbf.one/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Analyse-af-Connie-Cabrine-Ringgaards-kommunikation-.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Sagsanalyse.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Mindmap-FBF-Juridiske-sager..pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Malues-personlig-syn.pdf
https://fbf.one/butik/


Vi ønsker god fornøjelse.

dissensMEDIA lige NU

Dissens udskilles som aktieselskab – investorer

søges

Det er under corona-krisen blevet mere og mere

tydeligt, at regering og Folketing opererer efter

totalitære normer, at der ingen reel opposition er, og

at den 4. statsmagt – medierne - reelt er ophørt med

at udøve magtkritik. Derfor må vi betragte os som

dissidenter – som Andrei Sakahrov, Alexander

Solshenitzyn og Vaclav Havel.

Vi vil endvidere udskille Dissens som en selvstændig

virksomhed, Dissens Media A/S.

Dissens tænkes drevet som et traditionelt mediehus

med en journalistisk og en kommerciel ledelse.

Dissens’ varemærke er magtkritik, saglig / faglig

magtkritik på alle niveauer og alle områder af

samfundslivet.

Vores udgangspunkt er:

Regeringen og Folketinget er reelt ophørt med

at respektere Grundlov og konventioner

Forvaltningen – den statslige som den

kommunale – er reelt ophørt med at respektere

Menneskerettighederne, Forvaltningsloven og

Sundhedsloven samt alle andre love, der

regulerer den administrative sektor

Domstolene er bundløst politisk og økonomisk

korrumperet og yder ikke borgerne beskyttelse

mod hverken statsmagten eller større

virksomheder

De største danske virksomheder skriver lovene

og bestemmer selv grænserne for deres adfærd

 Fagbevægelsen er fuldstændig lammet og

varetager ikke medlemmernes interesser

Medierne er ejet af kapitalinteresser og

gengiver en konstrueret virkelighed, der ikke

stemmer overens med befolkningens

observationer og ikke udøver magtkritik af de

politiske og økonomiske magthavere – andet

end på skrømt.

https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/dissens/


Den akademiske frihed og åbne debat, som den

er sikret i EU’s charters artikel 13, er en illusion.

I denne situation er der et helt ekstremt behov for

troværdig nyhedsformidling og saglig udfordring af

de herskende narrativer.

Dissens vil først udkomme som et elektronisk magasin

i slående design, der opdateres løbende. Herudover

vil vi drive en radiokanal (netbaseret, ikke æterbåret)

og vi vil også producere video. På et senere tidspunkt

kan vi overveje at lave en trykt version af tidsskriftet.

Vi vil i vidt omfang benytte os af eksterne bidragydere

( i det væsentlige uhonorerede), fortrinsvis fagfolk og

velartikulerede og velinformerede debattører, der

ikke kan komme til orde i de etablerede medier. På

radiokanalen vil vi lave interviews med det samme

klientel og reportager med baggrundsinformation.

Dissens råder aktuelt over to uddannede journalister,

en bedrageri-specialist med omfattende journalistisk

erfaring, en webdesigner og en gra�ker. Herudover

har vi acces til to professionelle radiofolk.

Vi er allerede godt i gang med udviklingen af

platformen. Kapitalbehovet p.t. skønnes at være 1

million kr. Det umiddelbare mål er 5.000 abonnenter

(50 kr.pr. måned) indenfor de første 6 måneder. Vores

NUhedsbrev modtages af ca. 6.200. Kapitalen vil være

opdelt i aktier á 1.000 kr.

Hvis du er interesseret i at investere i ytringsfrihed,

kan du tegne aktier allerede nu. Vi tilsender alle

interesserede vores budget og likviditetsbudget.

Verden lige NU

Der er generelt mange forskellige temaer oppe og

vende forskellige steder i verden. Det samme, som

går igen er virus, vacciner, WEF og WHO, og den

falske klima-pandemi fylder også mere og mere. 

I dag skrev vi således på vores Facebook side: 

Der er ingen klimakrise.

Der er ingen pandemi!

Der er kun globalistiske transhumanister, der ønsker

at kontrollere mennesker med deres kommunistiske

dagsorden!

Så det største problem, vi har, er vores

medmennesker, som stadig ikke har tændt deres



hjerne og begyndt at tænke! Lad os hjælpes ad med

at brede viden og information.

Link til �yer, på både dansk og engelsk, med info fra

Max Schmeling’s statistiske analyser:

https://fbf.one/beskyt-dig-selv-og-dem-du-holder-af-

ved.../

Link til deklaration om klima-hoaxet:

https://clintel.org/world-climate-declaration/

Vi kan anbefale at du også følger med i vores

Telegram Chat https://t.me/FBFChat hvor vi også deler

de samme nyheder, som vi deler på vores facebook

side.

Ugens citat

"The only impossible journey, is the one you
never begin.”

- Ukendt -

Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde - vi har særligt brugt for

den nu.

Må du få en dejlig søndag aften.

Team FBF �

NB: Her kan du læse tidligere udgivne NUhedsbreve i webversion.

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffbf.one%2Fbeskyt-dig-selv-og-dem-du-holder-af-ved-at-sprede-denne-flyer-nu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TMyoetTRlAB1imloH5hVXEDg1wFRmhRayTcoqV2UR9OSv4hUtRycN6wM&h=AT3L4IaJ7Xk98QF2FqcbWIGLFrVEEGJ_UDbKXfc-ejz0RTzQhFnQ8eyaPElt6jLWXrLsIJPE2RpavTs2EQ_FgkJx5l54gylTICHj2fFBKNSiGoZZhUrCCJ_kWQjmAUfLP8QsZoZ3SXuKzaMF_TxjMBs&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3F8GITuvo3PLNIZJfbbEeZu0djUvq-C_ZhQVoXN9VtB-vsjt2YwZLtXonrjlLZBUQbwtNMvrpg8qNscWuo_T8qtR0HHwOwaDnkuucMjkPa-BFR4X-OOLKDGu8CcmPDQIeLG0uPm-JzC-GAgLG1-i3ubWIPL5JgVzhHwXAgLRQdwf-gJBxTIVpFh2nnW24ej22Dw0E4Rw27I7tpkaxW20YSRIskK6Oz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclintel.org%2Fworld-climate-declaration%2F%3Ffbclid%3DIwAR23gi41o_TwIa-N2AZlSECKvTjQxqFpHoc8AT24RizTHbzIkN6wIOpEIu8&h=AT20PQ-TlQsaKjoRdkerxOIfD4YLORw3UD074uhUxXO1TXM0zmI5Gyx4n84t-HI1SnppCYKzvGaricmYIP4zoafwlyuUBMxyvnGbBrrDE-jLXOEVFkRxuZlLnEaDVSg-ZVx0r-RcNy2I2Rxfz9vR0KM&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3F8GITuvo3PLNIZJfbbEeZu0djUvq-C_ZhQVoXN9VtB-vsjt2YwZLtXonrjlLZBUQbwtNMvrpg8qNscWuo_T8qtR0HHwOwaDnkuucMjkPa-BFR4X-OOLKDGu8CcmPDQIeLG0uPm-JzC-GAgLG1-i3ubWIPL5JgVzhHwXAgLRQdwf-gJBxTIVpFh2nnW24ej22Dw0E4Rw27I7tpkaxW20YSRIskK6Oz
https://t.me/FBFChat
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/65319600743515247
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6

1303 Copenhagen K

Denmark

info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores

nyhedsbrev på vores website

Afmeld

mailto:info@fbf.one
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/65319600743515247
https://www.mailerlite.com/

