
Søndag den 28. oktober 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Ekstraordinært NUhedsbrev i

anledning af Folketingsvalget
den 1.11.2022

Én ting er, hvad Mette Frederiksen synes at du skal.
Noget helt andet er, hvad du selv synes. 

Konkrete idéer du kan gøre, lige NU !

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/70221915522860394


Der er 4 dage tilbage til Folketingsvalget.

Så længe politikerne ikke er valgt endnu, er de på ”turne” for at markedsføre deres

budskaber og sig selv – blandt andet ved at deltage i diverse vælgermøder.

Med dette ekstraordinære NUhedsbrev vil vi opfordre dig til at deltage i nogle af

disse vælgermøder, idét vi, som borgere mere NU end normalt. Vi har mulighed for

at stille dem spørgsmål om nogle af de langt mere alvorlige ting, som foregår, end

dét, de taler om i pressen, på deres sociale medieplatforme og også til disse

vælgermøder. Det er NU vi har mulighed for direkte kommunikation.

Om du vil stemme eller ej og hvem du potentielt vil stemme på, er i denne

sammenhæng derfor underordnet.

Vi har derfor opstillet en række ideer med links til �yers, som du kan bruge, hvis du

aktivt har lyst til at påvirke viden, holdninger og meninger - ikke blot hos

politikerne, men måske endnu mere hos nogle af alle de øvrige deltagere til disse

vælgermøder.

idé til, hvad du kan gøre på et vælgermøde:

Her en liste til �yers, som du også kan bruge som "fakta-papir", hvis du får

mulighed for at stille spørgsmål. 

Print og del disse �yers til de øvrige deltagere:

1. Flyver med fakta og tørre tal om "vaccinerne" 

2. Flyer om Danmark partnerskab med WEF

3. Flyer om salg af statsobligationer for €50,000,000,000 (print blot side 1.)

4. Flyer med oversigt over 14 artikler i menneskerettighedskonventionerne som

den danske stat har overtrådt

5. Flyer med 15 sandheder om klimaet.

Giv evt. et eksempel til politikerne. Det er en god ide, at komme i god tid.

idé til, hvad du kan gøre på vaccinationscentrene:

Måske har du også lyst til at oplyse nogle af alle de mennesker, som dagligt

besøger et af de 1414 vaccinationscenter i Danmark, som fortsat injicerer vores

medmennesker med den usikre og ulovlige Covid-19- ”vaccine”. 

Print og del:

1. Flyver med fakta og tørre tal om "vaccinerne" - kan deles med dine

medmennesker inden "vaccination".

2. Uddrag af sundhedsloven - kan deles med dine medmennesker inden

"vaccination", OG med sundhedspersonalet på vaccinationscentret.

Jo �ere vi er, desto bedre.

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Dansk-Flyer.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/09/WEF-hensigtserklaering-med-Danmark-engelsk.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/12/Nationalbanken-finansiering.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/fbf-marts-2021-dokument-gennemgang-af-menneskerettighedskraenkelser.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-15-sandheder-du-ikke-vidste-om-klimaet-final.pdf
https://coronasmitte.dk/emner/vaccination/kort-over-vaccinationsstedere-over-1414-personer-og-eller-organisationer-der-p.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/Dansk-Flyer.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/10/fbf.one-uddrag-af-sundhedsloven.pdf


Team FBF �

Dagens citat

"Lev med det"

- Mette Frederiksen -

Kan du leve med det?

Må du få en dejlig aften.

Team FBF �

Psttt: TAK for din støtte og donation til vores arbejde �

NB: Du er velkommen til at dele både dette og tidligere udgivne NUhedsbreve i

webversion.

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6

1303 Copenhagen K

Denmark

info@fbf.one
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Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig vores

nyhedsbrev på vores website.

Afmeld
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