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SkjneblDdet kommer gratis till dig 80m Ar medlem

Sverige

2/92

i Sverigedemokraterna och bar i Malmohus Lin.

Vakna!

SD Skanc-Box

14022-20024 MALMO - PG 42 38 12 - 7

ENGELBREKTS-DAGEN
Lordagen
den
25 april
anordnar Sverigedemokratema
1992 arsforsta
stordemonstration i Stockholm. Vi gar da. man ur hus~ for att damonstrera for Sverige.
For de 80m inte varit pa SO-demonstration innan, kan vi beratta att det brukar vara
miiktiga manifestationer, med ca 200-700 deltagande patrioter, som med slagord och
banderoller framfor vart budskap. Forutom demonstrationen far Du chansen att
komma till huvudstaden, och vara med och festa i Stockholm, fOr en billig pangl
Fran Skane anordnar vi samakning till Stockholm i hyrda niomans-bussar, och vi
hoppas att aven Du viii aka mad. Pris per person tur och retur iir endast 260 kroner.
PreliminArt utgar bussarna klockan 16 fran MalmO pa fredagseftermiddagen, datefter
har vi planerat hamtning pa vissa platser i Skane, allt after de intresse-anmalningar vi
far in. Hemkomst till Skan~ blir pa sondagskvallen.
Vi maste ha Din _aoma:an senast torsdag 16 april {till kontaktpersonerna pa
telefon eller tillsammans med betalning till PG:t}. Betiilningen maste vi ha pa poslgirot
absolut senast den 22 april .• Ju ~idigare Du anmalar dig - desto bAttra for vSr plar-eril'lg!
Vi kan ordna med bokning av en sovplats, om Du viiI. Det blir i sa fall pc\
vandrarhemmet Zinken pa soder i Stockholm. Priset ar 125:-/natt, lakan/s~vsack tar du
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betalar sjalv overnattningr::n nar Du kommer till Zinken.
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LANDSKRONA

Nu
lordag 11/4 har vi ett stort torgmote i Landskrona! Vi inbjuder alia SO:are i
SkAne att sluta upp i denna sloraktiCJn!Oet blir bland annat massiv flygbladsutdelning,
bokbord cch tillfalle for lokalbeiolkningen att stalla fragor. Etter motet traffas vi och
pratar om bildandet av en kornmur-forening i Landskrona. Pa kvallen har vi tankt ga ut
och festa.
Ring kontaktpersonerna
for narmare information om tider och platser!

VARJE LORDAG

Hjalp Malmo-Burldv!

80m ni vet har vi nu bOrjat med aktiviteter,
varje lordag nagonstans i Uinet. Kommande aktiviteter som planerats ar flygbladsutdelningar i Eslov och Hoor. I Eslov har
flygblad redan delats ut, och gensvaret har
varit stort, sa har kan vi nog fa framgaog!
Hor av dig till kontaktpersonerna om
Du ar intresserad av att hjalpa till pa
lordagsaktionerna! Ring och kolla vad som
m pa gang och var, pa IOrdagen!
Andreas Reutersward 046 - 14 90 68
Patrik Jonsson 040 - 2115 05

MalmO-BurlOvs kommunfOrening har
fatt manga rakningar pa en gang, och
har svM att klara av alia samtidigt. Vi
ber dartor om hjalp att klara av denna
formsvacka med bibehallen vitalitet i
verksamheten.
Rakniogarna
galler
bl.a. lokalhyra for arsmotet, tryckkostnader, och boxhyra fram till 1993.
Rakningarna forfaller snart till betalning, nyckelordet f6r Din hj~Up bor
dartor bli snabbhet. Anvand PG:t och
namn vad bidraget galler. -Kassoren-

