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SAKSET/FR A HOFTA

Støre: Vil bygge bompengeringene om til kombinert
moské og pølsebu
Av: Karine Haaland 25. mai 2019, 00:14

Støre må holde sengen med hjenerystelse og brudd i opptil ti
tommeltotter, ifølge overlege ved Oslo Legevakt, Kåre-Preben Røntgen.
Tegning: Karine Haaland.
Jonas Gahr Støre, som har pådratt seg en kra ig hjernerystelse under et
forsøk på å rive en bompengering i Oslo, sier fra sykesengen at han ønsker
å bygge om samtlige av landets bomringer til moskeer. Moskeene vil være
utstyrt med egen luke for servering av pølser og annen grillmat.
Ved hjelp av ernstyrte imamer utstyrt med GPS og utstyr til å varme
lomper og pølsebrød, vil vi kunne underlegge oss store deler av
drammensområdet og Lier, og deretter resten av verden, sier den
engasjerte partilederen som planlegger et større felttog mot Wien for å
sikre permanent pølsetilgang til det imponerende prosjektet.

18 Kommentarer

1
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t Tweet

 Anbefal 19

Logg inn
Beste først

f Del

Mest lest
Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

Norge – landet hvor
korrupsjon godtas

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

21. mai, 2019

Navn

Norsk venstreside irriterer
seg grønn over Katie
Hopkins-video fra Oslo

Morild • for 21 timer siden

Vi vrir oss i krampelatter her, du er bare fantastisk Karine! :-)))
Tegninga er også helt utrolig bra! Takk og takk igjen for at vi får ta del i ditt absurde
grensesprengende humoristiske univers! :-)
47 △

23. mai, 2019

Når ble «Alt for Tyskland»
Kronprinsens motto?

▽ • Svar • Del ›

23. mai, 2019
Rakne T. Helt > Morild • for 14 timer siden

Der ser dere. Kameraderi igjen. Selv om et par fremtredende AP politikere kommer fra Lier
så er det da vel ingen grunn til å preferere dette området! Den ene er dessuten euro
politiker! Skal vi andre måtte reise til Lier for å få pølse fra halalgris? . I god AP/LO ånd bør
ingen ha mindre tilgang enn gjennomsnittet. Dett var skuffende Støre, hvorfor starte så
smålig? Alle skal med!

Anklaget for rasisme: Lege
ba pasient lette på niqaben
for å høre hva hun sa

10 △

Advarselen fra 1980-tallet:
Det store vindkra -rushet

19. mai, 2019

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Rakne T. Helt • for 11 timer siden

20. mai, 2019

Allah skal med !
3△

▽ • Svar • Del ›

Les også

Show more replies
Historisk demonstrasjon mot Oslo-moské
Hanne Sjue > Morild • for 13 timer siden

20. juni 2017

https://www.nettavisen.no/n...

Støre – bremsekloss for ny Ap-vekst

Her tror jeg det ligger noe annet bak som vi ikke skal få vite, eller vil få vite om litt senere
Det er noe bak dette som prøves og holdes skjult for oss
3△

1. juni 2017
Vil hindre SA i å finansiere moskeer i Norge

19. oktober 2010

▽ • Svar • Del ›

Den "gode, gamle" Gahr Støre
Morild > Hanne Sjue • for 7 timer siden

22. oktober 2010

Det tror jeg ikke Hanne. Partiene har grunnet framgangen til Folkeaksjonen nei til
mer bompenger, FNB, blitt tvunget til å reagere for å unngå å tape for mange
velgere. Støre vil rive alt, og erstatte bomringene med GPS-måling.
Panikken tar dem, og nå er plutselig de fleste partier helt enig i protestene mot
bomringene :-)

Advarer mot tablighi-moskeer i Oslo

2△

▽ • Svar • Del ›

24. mars 2010
Tyrkere mot kurdere i Oslo

3. november 2007
Oslo-moske sier nei til debatt

2. mai 2004

amobe • for en dag siden

Men fjellan står

Hadia Tajik er garantisten for at det konsekvent blir benyttet halal-pølser.

11. juni 2015

17 △

Stormet restaurant med golfkøller, macheter

▽ • Svar • Del ›

og øks
Vulpert • for 18 timer siden

30. juni 2017

- For det er akkurat hva vi gjør: Pumper penger inn i en ideologi (kamuflert som religion ispedd
kultur), som flere og flere ikke vil ha.

Iranske imamer forbereder norske muslimer

Vi slapp biler/kjøretøy inn i landet, de var velkomne, og sto for en revolusjon i samferdsel,
samkvem, handel - stort sett bandt dette langstrakte fjord- og fjellbrokete landet sammen.
Når bomringer nå ødelegger det som ble oppnådd - til tross for el- og hybridbiler - og pengene ikke
i sin helhet går til det de var ment for - nemlig veier, broer og tunneller, og deretter fjernes, blir det
bråk.

på handling

7. november 2010

Mange nye religioner og kristne menigheter har sine samlingssteder - vet da pokker hvor de er fordi de sikkert brukes i stillhet, og plager ingen.
Kirkeklokker har ikke plaget meg på det jeg kan huske, men hører de av og til.
Nå er vel kirkene mer til for tradisjonsrike ritualer som dåp, konfirmasjon, vielse og bisettelse,
julaften (og litt påske), samt noen stamgjester.
De (ikke vi) - lettlurte historieløse politikere - under massiv påvirning fra 68-ere, dagdrømmere,
ytterliggående/moderate venstreorienterte, slapp, og fortsetter å slippe inn spydspisser og
stormtropper.
Multikulturfantastene og til dels globalistene, er dagens alkymister - søkk umulig... visjoner helt
les mer

10 △

▽ • Svar • Del ›
Elev > Vulpert • for 8 timer siden

Vi slapp biler/kjøretøy inn i landet, de var velkomne, og sto for en revolusjon i
samferdsel, samkvem, handel - stort sett bandt dette langstrakte fjord- og fjellbrokete
landet sammen.
Stort sett hele Norge ligger ved kysten, hvor transport (med skip) aldri har vært noe særlig
problem. Selve ordet "fjord" har samme rot som "ferd", altså reise, vei, transport. I 1900 var
det ikke noe særlig med veier i Norge (og enkelte tynt befolka fjellbygder og daler var svært
isolerte), men det var en yrende skipstrafikk (med både passasjerer og gods) langs kysten - i
langt høyere grad enn i dag.
Det kullfyrte dampskipet og den oljebaserte motorbåten var nok viktigere for Norges
utvikling til et moderne samfunn enn lastebiler og personbiler.
- Og kanskje en bomring rundt Norge, inntil stillingen er konsolidert.

Bra sagt!
2△

▽ • Svar • Del ›

Tim Hansen • for 21 timer siden

Håper det er halalpølser han har i tankene, om han ønsker å unngå protester fra Abid Raja og
opptøyer i gatene.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Skallagrim • for 17 timer siden

Fantastisk.
7△

▽ • Svar • Del ›
salvini,y > Skallagrim • for 8 timer siden

W Churchill:I like pigs.Cats look Down ar you,dogs look up to you. Piga treat us as Equals,,
4△

▽ • Svar • Del ›

odisands • for 18 timer siden

Blir det vanlige pölser, eller bare Halal?
6△

▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > odisands • for 14 timer siden

Pølse fra halalgris.
9△

▽ • Svar • Del ›

AJansen > odisands • for 13 timer siden

Hadia vil lansere en serie halalpølser, journalisten hennes går på Imamkurs for å velsigne
dem..
5△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
invernes • for 10 timer siden

Hehe takk for en god latter :-D
5△

▽ • Svar • Del ›

Elev • for 8 timer siden

Uvanlig av Støre å insistere på å gjøre det selv, i stedet for å leie inn en litauer (svart)....
4△

▽ • Svar • Del ›

Oddny Elie Forstrand • for 12 timer siden

Halal! 🙃
3△

▽ • Svar • Del ›

Emigrant • for 9 timer siden

En bacon pølse takk!
2△

▽ • Svar • Del ›

OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Bompengepartiene er Norges svar på gule
vester

Barneranerne på Stortinget: Heleren er verre
enn stjeleren

17 kommentarer • for en dag siden

53 kommentarer • for 11 timer siden

eDmulig — Nordmenn ønsker ikke betale

HolyCow — Amen. Få leid noen Somali-

Avatarbomavgift for fri innvandring av mennesker fra
ufrie kulturer. Politikerne solgte inn …

AvatarNorwegian fly og få det gjort.Somaliere hører
hjemme i Somalia!

Komikveld om ungdom og klima i NRK
Dagsnytt 18

Noen skritt nærmere nytalen og tankekontrollen i Orwells «1984»

57 kommentarer • for 14 timer siden

15 kommentarer • for 5 timer siden

ytringsfrihetfred — Jeg har iallefall satt meg ned

Avatarmed mitt barnebarn og forklart at det ikke er
noen klimakrise. Jeg har forklart hva CO2 …



Støtt oss

Fårkledd — NOEN ER LIKERE ENN

AvatarANDREMed tanke på at det ikke er noen voksne
tilstede i vår del av verden - jfr. den …
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