
OPRÅB: Luk grænsen nu!
Vi er STADIG EN STOR gruppe mennesker, som er bekymrede for landets 
fremtid – ja vi er helt overbevist om, at vi er et flertal, der er stærkt bekymrede – 
selvom pressen ved at tviste og fordreje, søger at påvirke folks samvittighed, og 
derved knægte modstanden.

Der er ikke noget at sige til, at folk flest – bliver hjemme fra en demonstration som denne – 
når og hvis de er overbevist om, at de tilhører et meget lille mindretal.  Sidst så vi det ved 
grænsen i Kruså den 12. september, hvor kun 150 personer var mødt for at kræve 
grænsekontrol – imens måske 250 var mødt - for at støtte fri og ukontrolleret indvandring !!    

ENDNU ENGANG lykkedes det pressen at overbevise de bekymrede om, at de er dumme – 
og i klart mindretal.

I den forbindelse er det værd at fokusere på, at mindst halvdelen af støtterne for ubegrænset 
indvandring var børn, og nogle få voksne som stemmer på Enhedslisten – enhedslistens blotte 
eksistens, og deres rabiate meninger om privat ejendomsret, og afskaffelse af LANDETS 
FORSVAR, afholder os jo ikke fra at stemme på et andet parti – hvorfor de med deres hær af 
skolebørn, heller ikke bør afholde os fra at møde op og støtte temaet her:

Ingen pigtråd - Grænsekontrol nu !

Omgående stop for uregistreret indvandring !
Der er ikke nogen vej udenom – det må frem, - hvis du ikke kommer til stede
til denne demonstration, og sørger for at tage dem med, som du ved deler din
holdning, så kan du blive medskyldig i, at landet mister sin selvstændighed 
og sin relative velfærd.  

De uduelige politikere agerer kun på de folkestemninger, der kommer i pressen – og selv de 
værste journalister kan ikke lyve sig fra billeder, der viser at vi er 500 – 1000 – 1500, når vi 
samles i 

Kruså  v/ Bingohallen, lørdag den 10. oktober kl. 13.00
- hvor vi går en tur til grænsen og tilbage igen. Der vil blive afholdt taler. Varighed: ca. 2 timer

Bekvemmelighedsflygtninge og Isis-krigere griner af os, når vort politi eskorterer dem ad 
lukkede motorveje mod det forjættede Sverige – men lad ikke ”den anden side”  skolebørn og 
evighedsstudenter, agere dokumentation for, at Danmark går ind for ukontrolleret indvandring.

Medbring dannebrogsflag og bannere - så store at de kan ses
– med ovenstående slogans.

Arrangør: Gruppen Trygt og sikkert Danmark – find os på facebook på eventet Luk Grænsen NU!


