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Flere skadde under KrFs landsmøte
Av: Karine Haaland 29. april 2019, 10:18

Hoteller i
København

Fra kr 252

Det er meldt om at ere skadede etter KrFs landsmøte som ble avsluttet nå

momondo

i helgen.
Det er ikke til å unngå at det er en del som ender på legevakten under
partiets landsmøter, sier partileder Ebenezer Apeland til Hverdalsposten.
I år slo vi for eksempel sammen det tradisjonelle potetløpet med den
årlige konverteringen til islam, forteller Apeland. Det sier seg selv at det
oppstår endel tumulter når ere hundre deltagere i ulike vektklasser skal
rekke inn i moskéen med en potet på en pinne. Vi opplevde også i år at det
ble skutt med potetkanon inne i moskéen.
Flere av landsmøtets deltagere skal også ha blitt bortvist fra stedet etter å
ha tiltvunget seg adgang til minaretens høytaleranleg og slik ha grått
høylytt slik at det hørtes utover store deler av Tøyen-området.
Dette er en skandale, sier imam Hafzatulla Rotebergsæther ved World
Islamic International Moské og Opplevelelsesenter på Berterud. Det var
potetmos utover hele moskéen! Det ble også kastet poteter fra minareten!
Flere tilfeldig forbipasserende skal ha blitt tru et.
Det vi bli lenge til vi åpner dørene for denslags apekatterier! sier den
oppbragte imamen.
Det planlagte eggeløpet i Salaat al-Jamaal International Moské og

Mest lest

Klatrepark på Trangerudbakken kan de bare glemme!

personlig vil ta kontakt med de tre som forsøkte å ta med seg en levende

Islam er i krig med
sivilisasjonen, men
sivilisasjonen sover
fremdeles

gris inn i moskéen. Vi vet hvem de er! sier Abrahamsen. Det spiller ingen

21. april, 2019

Partleder og kateket Ezekiel Abrahamsen sier at han beklager det hele og at

rolle at grisen skal ha vært kledd ut i hatt og frakk! sier partilederen

Sylvi hadde rett

bestemt.

25. april, 2019

Sri Lanka, ja… Men Den
norske Kirke bryr seg mest
om IS

Kjøp Oriana Fallacis bok her

23. april, 2019
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Alle annonser borte
23. april, 2019

Det assyriske riksforbundet:
«Vi forventer oss en jævla
borgerkrig i Sverige»
24. april, 2019
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Navn

Bjørn E • for 14 timer siden

Sterkt.
26 △

▽ • Svar • Del ›

magne steinhovden • for 13 timer siden

Hareide kom visst ikke til finalen i "potetløpet"?...han har nok tatt en stygg venstre-sving, før han
tryna rett før mål??!
24 △

▽ • Svar • Del ›
kjellM > magne steinhovden • for 11 timer siden

Ryggen klarte ikke påkjenningen.
8△

▽ • Svar • Del ›

NorgesRøst • for 13 timer siden

Det buddhistiske kalifatet i Norge er endelig overvunnet takket være stormakter som Brasil og
Nigeria. Fremmedkrigerne fra Vietnam, Kina, Thailand, Nepal og 40-50 andre land er endelig
beseiret i Norge. Flere hundretusener av hinduister og kristne i Norge ble under det buddhistiske
kalifatet drept på de mest grusomme måter. Spesielt gikk det ut over den lille ikke-buddhistiske
religiøse minoriteten, en av verdens minste folkegrupper kalt samer.
I helgen kunne man lese hvordan lederen av det Sri Lanka Hinduistisk folkeparti (Hfp) gråt på
landsmøtet og sa at barna til de buddhistiske Kalifat-foreldrene, opprinnelig fra Nepal og Kina,
men med srilankisk statsborgerskap, var "våre barn". Å få barna og foreldrene fra det beseirede
buddhistiske kalifatet i Norge og Sverige "hjem" til Sri Lanka, var hovedsaken på landsmøtet til det
hinduistiske Bfp og i landets nyheter denne helgen. Denne "smertebyllen" overgår åpenbart alt
annet hva landet står ovenfor av presserende problemer og utfordringer. Skjebnen til hinduistene,
buddhistene og samene i Norge var et ikke-tema på landsmøtet til Bfp.
22 △

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > NorgesRøst • for 10 timer siden

Jeg antar at dette er ironi med en viss adresse? LOL!
6△

▽ • Svar • Del ›

Islamofoben • for 13 timer siden

Jeg regner med at potetløpet ved neste ordinære landsmøte (2021) kan bli gjennomført med
ledelsen ikke kun ikledd sekk, men "sekk og aske".
Dette som en botsøvelse dersom de mislykkes i å få hele IS-familiene hjem...
17 △

▽ • Svar • Del ›

OleHaraldsen • for 14 timer siden

Potetløp og sekkeløp bør forbys umiddelbart! Tenk på folkehelsa og hvor mange som kan skade seg
og andre i mai.
12 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > OleHaraldsen • for 4 timer siden

Bollerud brakk visst noen ribb-ben da hun deiset muntert i bakken.

△ ▽ • Svar • Del ›
mariam • for 12 timer siden

Jeg savner egentlig mer høylydt gråting, det kan det nemlig ikke bli for mye av. Foreslår derfor at
det ved neste landsverdensmøte blir delt ut gratis tåregass til alle som vil ha.
9△

▽ • Svar • Del ›
kjellM > mariam • for 12 timer siden

Slapp de ikke til "gråtekoret Hønen"?
3△

▽ • Svar • Del ›
mariam > kjellM • for 12 timer siden

Det har jeg ikke hønt noe om ...
3△

▽ • Svar • Del ›

Svein Pedersen • for 13 timer siden

👏👍😂😂😂
9△

▽ • Svar • Del ›

Robert Moseby • for 12 timer siden

Herlig ukorrekt 💥👊💥
7△

▽ • Svar • Del ›

Max Hermansen • for 12 timer siden

Karine; kunne du lage noe tilsvarende om alle voldtektene og den skarpe økningen i antallet
voldtekter? Litt om hvor bra det er at dem som ikke får seg sex på noen annen måte, kan få det
ganske problemfritt gjennom voldtekt. Og gjerne sammenligne med forferdelige MeToo. Kanskje
noe om problemene på vinterstid med all bekledningen som må åpnes opp eller vekk. La oss få litt
fokus på det som er virkelig viktig for oss; SEX!
6△

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Max Hermansen • for 10 timer siden

Har du ikke fått med deg at (piiiip) er gått av moten?
1△

▽ • Svar • Del ›

Morild • for 8 timer siden

Gråtekoner fra Flekkefjords "Tårer for dårer" vil neste år åpne landsmøtet sammen med "Strie
straumar" fra Egersund. – Brannvesenet er bedt om å stille med pumper, opplyser en lettere
bedugget Oljaa Bollesprut.
Røde Månekors vil bistå Hareide ved omskjærings-seremoniene, som ledsages av nostalgiske toner
av den svenske Handjagarnas fiolinsextett.
– Vi kan ikke lenger tåle så inderlig vel at ribbeina på våre ledere knekkes for at vi skal få mat på
bordet. Poteter eller ei, neste år tar Kjell Magne med 5 brød og 2 fisk, halalslaktet selvsagt.
Vi satser også på åpen bar med noko attåt gliser hykleleder i KrFu Taake Marihuastua Salvesen.
3△

▽ • Svar • Del ›

Tiny Tim • for 8 timer siden

Kan noen liberale representanter for KrF fra bygda ha tatt med seg litt 'himkok' og blandet ut
kaffen?
1△

▽ • Svar • Del ›

Balalaika • for 3 timer siden

'World Islamic International Moské og Opplevelelsesenter'
Ha, ha den var god...

△ ▽ • Svar • Del ›
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