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FBF lige NU

Det slider at være systemkritiker

Carl Henrik Rørbeck, FBF Næstformand, blev tirsdag den 6. september indlagt med

en blodprop i hjernen. Carl Henrik har mistet sin tale – for nu – og sin evne til at

skrive – for nu. Hans tilstand er stabil, men der venter et langt sejt træk for ham.

Carl Henrik har ikke alene kæmpet for retfærdighed, retssikkerhed og menneskelig

værdighed i over 20 år, han er også et fantastisk menneske med en enorm viden,

som han generøst har delt ud af med alle sine journalistiske programmer, sine

artikler for dissensMEDIA, skriv i FBF og bøger, og ikke mindst sit arbejde som

næstformand i FBF. Carl Henrik har også en stor juridisk indsigt, som vi alle har

nydt godt af blandt andet med de sager mod systemet, som han har anlagt for FBF.

Vi er dybt berørte af situationen, men fastholder den anlagte strategi med fokus på

det juridiske arbejde, og som er årsagen til, at vi allerede har bragt det så langt –

særligt med EMD sagen (censur) og vores stævning mod coronapasset.

Det betyder derfor, at vi har travlt.

Det betyder derfor, at vi er en mindre til at holde kursen i et stormfyldt hav.

Det betyder derfor, at vi fortsat har stor brug for Jer alle sammen og for Jeres

opbakning.

Det betyder derfor, at vi skal være endnu skarpere og skære vores fokusområder

endnu mere til.

DERFOR 

hvis I ønsker, at de stævninger, som Carl Henrik har ført - gratis - skal

videreføres, så har vi mere NU end nogensinde før brug for Jeres økonomiske

støtte, så vi kan entrere med advokater, som vil overtage dem.

Lige nu vil vi lade dette NUhedsbrev være tomt for �ere ord, og i stedet give plads

til re�eksion og tanker......

Tak at du er lige her, lige NU � 

Team FBF �
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dissensMEDIA lige NU

Verden lige NU

Ugens citat

"Klokken er altid NU og det er altid kun lige
NU, at vi alle kan gøre en forskel.”

- Malue Montclairre -

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


Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde.

Må du få en dejlig søndag.

Team FBF �

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

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6

1303 Copenhagen K

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/65936545926874530
https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Denmark

info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores

nyhedsbrev på vores website
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