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175MFere opstillet+10lige
store partier + 17 ens kredse=
KrydsMr. OJA ONEJ til det rege- 170 sikre genvalg at stemme
O DA O NÆr på! Ja, altså:
ringen & folketinget har vedtaget!
OPERSONUGTOPARTI
Folkeafstemning / sovjetdemokrati:
Kun O NJET - er en reel beføjelse! og dog: Er den beføjelse reel?
Foketingsvalget ligeså ... sOOanset Nej: O SOFAEN ... dener!
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-------ENDELIG EN POLITIKER DER VIL VÆRE
VERDENS BEDSTE
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y er at JUstitsvæsenet tag~r en kronprinsekåret politiker. til minister, f~ at kop te ... noget må ske:
EN OML0BS - A VIS! nr. 15 lukke munden pa de unge MFere: Dem der udvlfker en retspohtlsk Større! Dobbelt så stort!
af 11. jan. 2005, 3. årg. offentlighed hvis blot justitsministeren har lagt statsministerdrøm- Nyt hovedbibliotek! Bogmene bag sig; men som nu må overveje karrieren ved at lægge sig salget rasler ned, udlånet
fra Bo Neumann;
retspolitisk ud med en slimet, knastet og forkvaldet grøn frø.
med, folketinget lokker
Hessensgade 15 209:
Set udefra ville det virke mere realistisk om justitsministeriets
og hvem er man - uden
Dk-23~ København S:
magt var knyttet til de gamle, dem man tror pi pga et langt livs bevågenhed?
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som stemme med myndighed hvis kyndighed , Kunne man så heller ikke det ... Var ens liv ?pslugt af n~get ~m Holmbladsgade drikkes
stod at læse - ord for ord - i menighedens an- nverken den magtfulde eller opkommende pohtske generatIon viste der kaffe, kaffe til priser
dægtige øjne, vendt -som de var: øre ved øre - forståelse for, ja så havde - kongehuset - jo også sin tredie genera- som Brixtoftes vin. Ikke
op mod den talende, præsten. Sådan faldt sta- tion! Men lever man således generationer ude i fremtiden, så er det salgspriser, forstås! man
tens politik om gødskning og sædskifte i god også noget ganske særligt man er opslugt af, noget man må er vel liberal, og bødekasjord ... Og kom det til det, så steg han endda opfatte som sandhed. Og lykkes man med det, er sandheden kær- sen bugner: kostpriser.
ned - præsten fra prædikestolen - trådte ud på lighed, den der står noget om på rytterstatuen på Slotspladsen.
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Derfra ses også de tre politiske generationer. Korset øverst gik man af med sådan en
danses ..: tillorskel I"raegnens tarvelige folke- på at kirken tog over når tro og håb var udslukte ... de af sandhed g~vebod - når al debat
dans. ~å~n til<staten StadIgt SIt: a1~~ lige til opslugte ryger spjældet: Per Thorbjørn Lanka har lige fået 60 går. genn~~ dagbl.~~ne,
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summe. og deri ligger årsagen til 7. reform:
Anna Baastru~ burde sidde straffen af, for håbets og kærlighedens
Gives ær andre måder
Et alfabetisk register må under 'Brixtofte' skyld. Ellers ma der laves et valgsystem der kan stemme hende ud. end at stemme ham ind i
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henvise til den 'Mennesker og medier' hvor
..asse Jensen udbrød "Det har vi ikke tid til
at tale om!" da 'hans gæst' nævnte at Borgens
journalister nu slutter trop imod Brixtofte.
Når TV -avisen med klip i tid og kameravinkler propaganderer om Barseback, skal det
være let, frit og gratis at bruge det for enhver.
Min bog om VUC-Faaborg er klar til udgivelse, bortset fra en kildeangivelse på Margrethe Vestager der i DR i 2001 forklarede at der
jo ikke bliver flere 94a1ler i systemet af at give dem til de socialt belastede elever! Så jeg
søger - kontakt - til radioarkivet; ~ burde
arbejde for offentligheden som et bibliotek!
"Når landet er i krig og risikererterrorangreb,
må en kulturminister kunne abstrahere fra sig
selv når der skal vælges medlemmer til DR's
bestyrelse ... og udpege tre ligeligt repræsentative af hensyn til mediets troværdighed. Det
magtede Brian Mikkelsen ikke. Resultatet blev
en bestyrelse som det var pærelet at sætte under pres; som blev sat under pres udefra, og
som snart efter brød sammen .." skrev jeg til
DR & BM 16/12-04 og afmeldte licensen.
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Styrke skal der t'l
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Svend Aukens DR-nytårsprædiken
koblede Matthæus' Bjergprædikenen
til Lukas' barmhjertige samaritaner.
Det går mht lov, tekstlighed og fordømmeise af præsteskab, men ...
Fakta er at Matthæus' Gudkærlighed kun har 3 af Lukas' 4 aspekter:
Elske af hjerte, sjæl, styrke og sind.
Og styrke .. , er selvsagt afgørende,
men a1igevel Lukas' hell eget, fx:
4. juli gav prækeriet 'Søndagsordet Jyllandsposten' 27 versioner af
Gudkærlighed - men ikke Lukas'.
Og Matt 6,24 - Bjergprædikenen:
'Ingen kan tjene to herrer ..' giver ved
ordret læsning en figur som ovenfor; og hvor er samaritaneren i den?
Svend Auken påpeger samaritanerens barmhjertighed,
men stjæler styrken
og giver den til Matthæus' salige skarer i ørkenen: åndsfattige / jordens salt / verdens lys!
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KlRKEN if Matthæus er et
hierarki af tanke og handling:
Cl de hykleriske, kap 23
C2 de hengivne, se a4 nr 11
B2 de hjertelige, og a4 nr 10
A3 re håbefulde, kap 251-13
.. således al 50% på forhånd
lukkes ude, de håbefulde. Kap
23 udelukker hjertelighed.
Tekstligt åndsmonopol i et
analfabetisk samfund, det er
Matthæus' testamente.
For Aukens styrke er bevægelsemes ørkenvandring. Nej
til Pakken som hans hovedbestyrelse var for; atombevæbningsvalget; polemik mod en
nordsøoliaftale som han selv
har lavet.. typisk Auken.

folketinget?
Kulturborgmesteren
låner ikke en tegneserie
ud for under 50 la om
måneden. Det kan børn
ikke organisere ringere;
men hvilken kommunalpolitiker - vil kunne -f yre bibliotikarerne og lade
børn gøre det ... bedre?
Svaret er sandsynligvis
Enten en som Brixtofte
der sad borgmester på 10
overdrevsmandater, men
dog styrede kommunen.
Eller en der - ligesom
alle de andre valgte i he,
le landet - var i oprigtig, jævnlig dialog med
vælgerne, nemlig under egen rubrik i kommunens
husstandsomdelte folkeavis - en på papir! så et
ord er et ... trykt ord.

