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Dehoff i Kallereds

MissionsIcyrka - 5D var dar.••
Anmal dig till var nya
aktivisfgrupp,
se sid 3.
Samt allt om Karl XIII Fira i

5thlm med 5D-riksl
I forra numret utfovade vi en host fylld med aktiviteter, och
nu har vi bOrjat. Runt om i landet her det delots Aygblad och
man har faft god respons pO de fiesta hall. Bland annat har
SD-Norrlond faft god fort och i Skane hor man etablerat en
iamn och hOg aktivitetsniva. Vi tanker inte vora sCimrel
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Lokala nyheter
Medlemsdax!
Insandarsidan
Debatten i Kallered
Riksnyheter
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ant 80m skarn ar det ute. Om kylan hade

skmmt bort "flykting"strommama

mm
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lan-

dets granser hade jag gama statt ut moo

den, men nu gor den ju inte ens det. Men man ar
val inte svensk for att klaga. Vara forfa-der tog det
har landet Iran inlandsisen och det ar var historiska och moraliska plikt att kampa for att behalla
del Om det far Bengt Westerberg och de andra fosterlandsforradama saga vad de vill!
Snackade 80m vanligt moo Anders Klarstrom i
veckan och han rOOogjorde lite for vad som hander
runt om i landet, och det verkar 80m om det ar en

ll~~~h

forandring pa gang. Tidigare har storstadema varit
huvudfastena

limn

for oss, nu ar det mellanstadema

80m vaxer fram. Narke gar valdigt bra och i Skane
varvas det mOOlemmaroch, framfor allt, aktivister!

~~m~

Bar i Gbg ar vi lite daliga pa att sm pa barrikaderna, men om det far du lasa pa nasta sida ...

Stod Sverigedemokraterna
-partiet som stoder Dig!
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'LOKALA

NYHETER

Anmftl dig till var
nya aktivistgrupp!

n

Full Fort he/a hasten! Flygbladsutde/ningar, aktiviteter, debatter och
annat. Det lovade vi i Farra numret
och det holler vi ocksa! Men ...

u, ja just DU, maste ocksa
hjalpa till! Pa det ena sattet
eller det andra. En del skanker bidrag, i form av pen gar eller
frimarken, andra hjalper till med
fiygbladsutdelningen.
En del gor
bad a delarna och alla behovs fortvivlat val!
Naturligtvis ar det bra att vi fau
ihop tillrackligt med folk for att
halla en aktivistgrupp,
som kan
samaka till utdelningarna och se
till aU det verkligen hander saker
ute pa stan. Men det maste bli lite
fier om det ska vara riktigt skoj.

For det ar faktiskt roligt att vara
SD-aktivist!
Vi brukar ses pa migon forutbestamd plats, om den ligger olagligt
till ordnar vi sa att nagon 80m har
bil hamtar upp dem 80m inte har
det. Sedan delar vi fiygblad i nagon
timma eller tva, for att avrunda
moo fika och SD-snack.
Vill du ha hjalp att komma igang
just dar du bor kanske vi kan
komma dit. Ingenting ar omojligt!
Later det har 80m nagot for dig?
Ring ass pa 031-41 72 44

.. Nyt' i Gbg: fax och kopia'or!?
Antligen har vi i Gbg fott en egen fax. Tms vidare sa for
den som viii faxa forst ringa och meddela detta, sa att vi
kan koppla om. Men vad som nu behovs or en faxsePQrator samt en kopiator. sa du som vet var nagot av detta
finns att tillgo - hor av dig!
SD-Gbg 031-41 72 44
3

Nu har det blivit dags att tonka
pO 93 ars medlemsavgift. Nytt
fOr i ar - vilket.kanske inte alia
vet - ar att vi har en sa kallad
ungdomsavgift. Du som gar i
grundskolan (till och med 9:e
klass) kan numera bli ungdomsmedlem. Detta innebor att du
bara betolar 50:-, men a andra
sidan kommer du inte att fa vare
sig Riks eller Gbg-bullen. (Det or
den du iust nu hailer i handen,
och den viii du vol inte missa?)
Vad kommer du att fa da?
Jo, medlemskort samt givetvis
inbjudan till arsmote.
For oss andra - och fOrstas
Oven fOr de ungdomar som viii -

•

or nosta ars medlemsavgift
200:Denna summa gar det alldeles utmorkt att satta in pO SDGbgs PG-konto (38 05 85-0) sa
ser vi till att pengarna kommer
till Sthlm. Som du sakert vet gar
hela ovgiften till SD-Riks.
Sa du, nor du nu ska hetala
in din ovgift fOr -93, tOnk da pO
att vi som gOr den har bullen or
helt beroende ov Dill bidrag.
Satt gorna in en X-tra slant,
oven nagon tia hialper!
ForsOkocksa garna att vorva
nya medlemmar, exempelvis
genom att tipsa om det billiga
ungdomsmedlemskapet .
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Hej!
Vet ni vad jag sag idag?
Jo en invandrare pa en splitter
ny Yamaha (moppe, alltsa). En san
kostar 15.000kr! Varenda javla
blartjavel har ju skinnjacka, Levi's
jeans och Reebok skor. Tur art man
inte har vapenlicens!
Och sa invandrarna sam hade
bort pa hotell i Stromstad, sam blev
tvungna art ftytta till Varmland.
Till en herrgard, sam de nu vandaliserat, pa grund av "for dalig standard"!
]agspyr!
Och sa en sista grej: alla idioter
sam far barn tillsammans med blattar. Bevara vart folk och hall rart
manniskor i ratt lander.

MOI'E

RED kommenterarl
Det var harda ord ...
Men samtidigt vet vi att det ar
precis sa har sam manga kanner.
Och det ar ju inte utan anledning.
Vi svenskar far alltid hOra art vi
ska spara och dra at svangremmen,
medan det inte verkar finnas migra
granser for hur mycket pengar vi
ska Osa ut pa art slussa hit "ftyktingar" iran hela jordklotet.
Snart sagt varenda sjukhus eller
alderdomshem drabbas av nedskarningar medan invandrarverket
har fart sin budget fOrdubblad.
Bara'·,1 ar.
Nej, det ar nag egentligen en
sund reaktion fran insandaren har
bredvid. Ibland onskar jag art jag
ocksa fick skriva sa ...
Johan Lindgren

PI.. MUS'KICAFEir
,

Den 6:e december ses vi pia musikkafeet pO
Avenyn. Vi kommer att ha vort vanliga informella sondagsmote diir, och alia medlemmar
och intresserade or $Om vanligt hiiirtligt viii·
komna. Klockan 14.00 precis $Om alltid.
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Invandringsforespn\kare
tick svar pa tal!
undra var den utlovade
debatten tagit vagen.
Vi SD:are tog tillfallet i
akt och frelgade hur vi sam
inte riktigt hade upptackt
den dar tina sidan, utan
mest markt att vi inte har
kvar arbeten, valfard eller
pensioner langre och sam
tinkansligt nog besvaras
Traditionellt sett ar kyrav okat gatuvelld, av de
koma, av nAgonanled2/3 av vc\ldtaktema sam
ning, valdigt positivt
begc\sav "personer med
installda till flyktingmotutlandskt ursprung" och
tagning. ~ det var nog
avaIl annan skit sam foljt
med ganska stor forvelning i "flykting"mottagningens
sam de tick ta emot ett
fotspc\r.
25-tal kritiker bland de
Tyvarr sA var det nu
cirka 50 sam kom dit.
lite svelrt att felsvar peldet
Det hela borjade med
har, men tydligen sAska
att tvel darner frc\n invaninte nAgra av de ovan
drarverket respektive
narnnda "fenomenen" ha
invandrarbyrnn berattade att gOra med att vi har
om vilka kacka, kulturbe- vastvarldens stOrsta flyrikande och trevliga unga kingmottagning i forM 1man det ar sam kommer
lande till velr folkmangd.
hit och hur roligt och
Och forresten sc\hade vi
inte aIls sc\stort flyktingspannande det var att
jobba med dem. Etter en
mottagande. Se pellanderdryg halvtimma borjade
na runt om de lander sam
det gaspas en del i lokalen drabbas av olika kriser
och melnga borjade val
nere i tredje varlden "dom

Kallereds missionsIcyrka inbOd i Farra
veckan till pane/debolt om hur bast vi
ska to emot de "Ryktingar som kommer
hit.

tar emot mc\nga dom"! Att
de inte upplAter mer an en
bit uttorkad jord, medan vi
hela tiden ska erbjuda
herrgArdar och liknande
hade minsann inte med
saken att gOra!
Nej, kvallen bjod
mc\nga glada skratt. Det ar
inte utan att man hapnar
Over vilken Atervandsgrand en del manniskor
har lAstin sig sjalva i. De
har bestamt sig for att
massinvandring ar jattebra och har inga fel. Punkt
slut. De vagrar att inse de
saker sam vi andra tvingas leva med dag ut och
dag in. PMallande ofta ar
det dessa valbestallda
manniskor sam aidrig satt
sin fot i nAgra av vAra problemomrc\den, utan tvart
om, bar ute i nAgonflott
liten villaforort, dit de Aker
i sin tjanstebil. En egenskap de allt for ofta delar
med dagens politiker, sam
alltfor ofta aldrig ens har
haft ett riktigt jobb!
Johan Lindgren

RIKSNYHETER

30:e november: i ar ska vi
hiHla rodingama kort!
Medborgarhuset, da SD:are iran
hela landet far mojlighet art traffas
BZ:are, kommunister och annat och bland annat lyssna pel tal av
slOdder lick nasion frio hander
Anders Klarstrom moo flera.
Fran Gbg kommer vi art aka i
av polisen off bete si9 hur sam
heist, och kunde farstOra hOgticJ- flera bilar upp till Sthlm sa om
li9hallandet av den svenske hid/- nagon behover en bilplats gc'ir det
sakert art ordna. Eftersom en del
tekonungen Karl XI/.
maste hem redan pel mandagskvalar ska vi inte gora om f6rra
len, vore det bra om de 80m vilJ
arets misstag, art sprida ut aka med kontaktar mig, Joakim pel
vara krafter pa tva stallen. I SD-Gbg, sa art jag kan planera det
stallet kommer SD art koncentrera
hela. Om du bor nagonstans nagorsig pa art fa till stfmd en kraftfull
lunda i narheten av vagen mellan
manifestation i Sthlm. Denna mani- Sthlm och Gbg kan vi sakert ordna
festation kommer art vara pa man- sa art vi hamtar upp dig. Ring moo
dagen.
en gang och anmal dig till SD-Gbg,
Men redan tva dagar fore, det 031-41 7244.
vill saga pel lordagen, borjar vi
med en stor aktivitetsdag i centrala
Sthlm. Vi kommer att ha flygbladsutdelningar och torgmote. Pa sedvanligt SD-maner kommer vi att
avsluta lordagkvallen ute pa stan
svingandes bagare.
SOndagen viker vi at stormote i
Farra aret kunde ni $Om inte
sialva var med pO TV se hur

J

Kop SD-prylar!
••

DE NYA KL'STERMARKENAI
Heltaekande flygblad i A5-storlek:
Senaste numret av SD-Kuriren, nr 19:
(Vi har Oven aldre nummer, 10-20:-/st)

Molndalsmarken:
Sjobo idag - Molndal i morgon m A.

Siste svensken .•• (bildekal)
Indianerna ... (bildekal)

30:- st, 2 st 50:30:- st, 2 st 50:-

Bildekaler 26x 8 em:
Flyktingstrom till Gbg? - Nej tack!
D:o med vikingaskepp

Knapp: "For eft svenskt Sverige"

10:40:-

SD:s partiprogram:
Skriften "Det dubbla sveket", 8 sid:
Ultima Thules CO "Svea hioltar":
129:Ultima Thules EP med bland annat nationalsangen: 40:Betalning sker i forskoft till SD-Gbgs postgiro: 38 05 85-0
Frakt tillkommer med 20:- Over 100:- fraktfritt.
~

