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Kære medlemmer og følgere  

  
Jeg vil gerne ønske vores medlemmer, de 282 følgere på Facebook og deres familier et Godt Nytår.  
 
Samtidig vil jeg takke dig, fordi du er medlem. Når vi er mange, der står sammen, er vi i stand til at kæmpe 
Danmarks sag og udvikle vores Danske udgave af demokrati, baseret på vores danske kulturarv, frihed og 
gensidig respekt. 
  
I 2018 har og er den danske kulturarv sat under pres. Det danske samfund udvikler sig, men og desværre, er 
der efterhånden så mange med anden etnisk baggrund i Danmark, at der er kommet et parallelsamfund i 
Danmark. Det sætter den danske samhørighedsfølelse under pres. Der kan nævnes mange eksempler, men 
jeg nøjes med en af de sidste. En kvindelig forsker ved CBS følte sig provokeret af, at man på instituttet 
havde sunget ”Den danske sang er en ung blond pige” En af instituttets ledere gav hende ret og en und-
skyldning og lovede at den sang ikke ville blive sunget igen. Heldigvis reagerede en række folketingsmed-
lemmer skarpt og præcis på sagen således, at den øverste ledelse måtte ud og sige, at den holdning ikke var 
instituttets. Men hele sagsforløbet vidner om, at det er nødvendigt at nogen råber ulven kommer. 
  
Kommunevalget gav ingen plads i byrådet, men det var tæt på. Havde vi ikke valgt at være med i en konsti-
tueringsaftale, var vi kommet ind. Vi fik en bestyrelsespost i Energiudvalget. Vi er fuld af optimisme for 
fremtiden og vi har brugt året til at få partiets organisation på plads. 
  
Vi er allerede i gang med at planlægge folketingsvalget, som jo med sikkerhed kommer i løbet af 2019. Vi 
har klargjort en del valgmateriale, så meget som økonomien tillader. Vi har planerne for mere, men det 
kræver, at vi skaffer mindst kr. 35.000,- mere. 
  
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis alle medlemmer og følgere, hver donerede partiet kr. 150,-, så 
ville vi være i mål. 
  
Skulle der være nogen som gerne vil støtte os, så send et beløb stort eller lille til vores konto i Nykredit 
8117 459 803 7. 
 

Om ikke mange dage åbnes vores konto i MobilePay 77867. 

 

Åbningsdagen finder du på vores hjemmeside. 
 
         
Med venlig hilsen                                                    
NB Næstved 
Verny Krog,  
formand 
 
 


