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Advokat: – Æresdrap bør gi
muslimer stra erabatt
26. november, 2019

Restplasser Til Gran Canaria - Finn De
Siste Tilbudene Her

ÅPNE

Sjekk Aktuelle Priser På Restplasser Til Gran Canaria no.megasavings.net/Tilbud
SAKSET/FR A HOFTA

Roar ble ranet og banket
opp: – De truet med å drepe
meg om jeg ikke konverterte
til islam
28. november, 2019

Julegrantenning i Seljord gikk over styr: Tre til sykehus,
ere arrestert
Julegrantenning i Seljord
gikk over styr: Tre til
sykehus, ere arrestert
2. desember, 2019

Sivilombudsmannen
anbefaler lærer å reise
søksmål mot kommune

Av: Karine Haaland 2. desember 2019, 01:11

26. november, 2019

Les også
Juleavslutning uten jul ved barneskole i
Drammen

13. desember 2011
Nyttårsaften på Furuset og Vestli

7. januar 2011-80%

-42%

VG og TV 2 formidler hatprat mot Listhaug,
men tier om at lærer Andersen vil legalisere
marihuana

14. februar 2018
Stadig flere norske familier forlater
Groruddalen

29. august 2011

-40% i
Politikernes løsninger på skolesituasjonen

Tegning: Karine Haaland

Groruddalen

16. august 2011

Det som skulle bli en hyggelig julegrantenning på torget, endte i

Ingen avkryssing av julesanger likevel...

redselsscener da aktivister og lærere fra Tiriltitten Skole og Oppvekstsenter

25. oktober 2017

angrep det pyntede treet foran skrekkslagne barn og foreldre i Seljord

Politiet har opprettet sak mot SIAN: Nekter for

sentrum.

at koranbrenning ble stanset etter ordre fra

Seljord Tannlegeforenings nissekorps som opptrådte med bl.a. «Deilig er

21. november 2019

politidirektøren
HEF i NRKs Ekko

jorden», måtte ykte hals over hode for å unnslippe de rasende lærerene

2. desember 2015

som kastet kritt og ropte slagord mot jula.

Hvordan var det med dugnadsånden?

24. desember 2010

Det var et mareritt, sier en av foreldrene som slapp fra det med blåveis og

Hvor lenge holder Høybråten stand?

tre brukne fortenner etter å ha blitt slått med paroler.

24. september 2014

Det var aktivister fra «Nei til Jula! Stopp Julefeiringa nå» og – «Støtt den
muslimske Folkefronta og araberne og førskolelærernes kamp i Norge (ml)», som stormet den tradisjonsrike julegrantenninga.
Aktivistene rakk å rive ned julepynten, velte overende den sju meter høye
grana som er en gave fra Ljuksebu Tresliperi, og sette fyr på denne, slik at
mesteparten av grana stod i full fyr før politi og brannvesen kom til stedet
og kk grepet inn.
Flere fordømmer nå aksjonen og reagerer på språkbruken til lærerne. Det
er ikke spesiellt hyggelig å bli kalt «morderzombie», «pedo le jævel» og
«Prompe-satan», sier Herleik Gåttåstugulen i Seljord Tannlegeforenings
Nissekorps til avisa Selgjorden.

Leder for aktivistene, adjunkt Tove-Mette Byfugleredelien, sier at kampen
mot jula i Norge ikke er over, og at de neste gang vil angripe Julenissens
verksted.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!
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mariam • for 18 timer siden • edited

Det er egentlig ganske morosamt, Karine
og jeg tror det forlenger livet, å sitte her
på en mandag kl 06.20 og
fnise seg skakk, så takk!
88 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > mariam

• for 14 timer siden

😂😍😋
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjørn E • for 18 timer siden

Takk for en fin start på dagen.
Denne artikkelen bør jo kunne gi noen med nisse allergi i Telemark noe å tenke på. Den var
dypere enn vanlig, sannheten i den er ikke behagelig, men sant.
50 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Bjørn E

• for 14 timer siden

😃
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Svein Pedersen • for 19 timer siden

Haha. 😂😂😂
Som vanlig, får du fram den gode latteren, hos oss lesere, Karine.
Og dette morsomme stykket ditt, har mange sannheter i seg...
Ikke kun skoler som vil fornekte jula, også humanetikerene, de "gode" i Norge. De har jo
bekjempet julefeiringer i en del år allerede.
46 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Svein Pedersen • for 16 timer siden

Og så Byfugleredelien da........
23 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Arbeidsrud

• for 14 timer siden

😂
6 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Svein Pedersen

• for 14 timer siden

Takk 😄
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Kornelis Tonkens • for 19 timer siden

Heldigvis var det her spøk, en god en men den har rot i virkeligheten.
Likhetens trekk med det som foregår nå i hjemlandet mitt rundt vår tradisjonelle Sinterklaas
feiring er slående. Aktivister som har knyttet en uskyldig barnefest opp mot rasisme. Går til
angrep mot dem som ønsker å feire festen med sine barn.
Denne her parodien kan fort bli virkelighet i en eller annen form hvis allmennheten ikke er
årvåken og slår hard ned på alt som prøver å stoppe gamle tradisjoner.
42 △ ▽ • Svar • Del ›
Tjo Hei > Kornelis Tonkens • for 16 timer siden

Nemlig!
13 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Kornelis Tonkens

• for 13 timer siden

Nettopp!
Ante meg at Svarte-Piet hadde blitt en kontroversiell figur i Nederland... 😃
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Kornelis Tonkens > karine haaland • for 10 timer siden • edited

Nettopp, det triste er at det er en så grov fordreining av sannheten som det går
an å få det.
Sinterklaas er en hedring av en helge, han kjøpte fri barnesklaver og for å
unngå problemer med myndighetene så "ansatte" han dem som tjener. Det
holdt ikke i lengden og han måtte flykte fra Tyrkia til Spania.
I vår tradisjon har nå tjeneren blitt svart, det er ikke grunnet hudfargen til
tjeneren men på grunn av at han går gjennom pipa for å legge presanger ved
skoene som barna satte foran den med en liten gave til Sinterklaas sin hest,
som oftest en gulrot.
Festen feires faktisk sånn som vi gjorde på Antillene befolkningen der som er
ganske så pigmentert sminker seg faktisk også svart. Ingen ville finne på å
kalle Antillianere for rasister tror jeg 🤔
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Tjo Hei • for 17 timer siden

Tror ikke så mange egentlig hadde blitt sjokkert om dette var sant.
31 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Tjo Hei

• for 14 timer siden

Det er endel på FB-siden som trodde på dette.
En har i fullt alvor googlet Byfugleredelien :D
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Tjo Hei > karine haaland • for 10 timer siden

Ja, jeg så det. OMG. 🙄
△ ▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia > Tjo Hei • for 13 timer siden

Er ikke langt unna sant, dette her 😉
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Norvegia • for 19 timer siden

Nok en innertier fra Haaland men slik utviklingen er i det ganske land kunne dette fort vært
tilfelle.
30 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Norvegia

• for 13 timer siden

Hehe ... ja ....
3 △ ▽ • Svar • Del ›
ytringsfrihetfred • for 17 timer siden

Absolutt ikke utenkelig at noe sånt kan skje, men foreløpig er det godt å le av Karine
Haalands eminente krumspring med pennen!
25 △ ▽ • Svar • Del ›
tomnico > ytringsfrihetfred • for 15 timer siden • edited

Jeg rigger meg godt til i go'stolen og har en frydefull stund når Karine har kvesset sin
elleville satirepenn. Dette er du god på Karine! Takk for en god begynnelse på dagen,
jeg flirer ennå!
12 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > tomnico

• for 14 timer siden

😁
Tusen takk! 😁
2 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > ytringsfrihetfred

• for 14 timer siden

😂
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Karin Elise Andersen • for en dag siden

Hahaha! Karine er knallgod!
24 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Karin Elise Andersen

• for 13 timer siden

😍🤣😋😁
3 △ ▽ • Svar • Del ›
etnisknorsk • for 16 timer siden

Det har gått så langt nå at jeg er usikker på om dette er fleip eller fakta. :-) :-)
21 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > etnisknorsk

• for 14 timer siden

😋
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Gjermund Hougen • for 20 timer siden

En dag vil denne historien bli sann!
20 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud • for 16 timer siden

Ha ha, denne likte jeg. Det verste er at vi vel snart vil oppleve aksjoner rettet mot
julefeiringen. Intet forbauser meg lenger.
17 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Arbeidsrud

• for 14 timer siden

😁
2 △ ▽ • Svar • Del ›
BeardedMoose • for en dag siden

Glimrende!
16 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > BeardedMoose

• for 13 timer siden

😁😁😁
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Patriot • for 17 timer siden

Det er neppe lenge til eco-fascister gjør satire til virkelighet. Enn så lenge kan vi le av det.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
PDE • for 15 timer siden

(m-l)
Fabelaktig!
12 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > PDE

• for 14 timer siden

Øyvind Thuestad korrigerte min -ml, til det korrekte -(ml).
Takk :)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Øyvind Thuestad

Document > karine haaland

• for 9 timer siden

Mitt spesialområde: AKP (m-l)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Olav Ødegaard • for 15 timer siden • edited

Viktig å påpeke at motkulturistene som utløser morsom satire, ikke først og fremst finnes
blant fremmedkulturelle innvandrere, men snarere blant politiserte nordmenn.
De samme som åpenbart syntes landet var for trygt og kjedelig da det var trygt for hele
befolkningen, og at det rekker om landet er trygt for dem selv..
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Christiansen • for 18 timer siden

Hehe! Karine! ;-)
Bra humor å'n far!
10 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Jan Christiansen

• for 14 timer siden

😄
1 △ ▽ • Svar • Del ›
arcil • for 14 timer siden • edited

JUL OG KUNST – EN MOTSETNING?
Håper at Karine og andre tilgir meg en liten tur ut på viddene!
I Stavanger Aftenblad i dag (2.des.) kan man lese at Tou Scene i år dropper julemarkedet sitt
til fordel for et kunstmarked:
«Dei siste åra har Tou Scene arrangert fire marknader i året, blant anna julemarknad.
Arrangementa har vore svært populære, det har kome masse folk. Men dei som har stilt ut
og selt varer, har ikkje nødvendigvis vore dei som faktisk jobbar og produserer kunst på Tou
Scene.
«Marknada har vore populære, men har kome lenger og lenger bort frå det som er kjerna
her, nemleg kunsten… seier dagleg leiar Per Arne Alstad»… Men det finst også dei som
gjerne ville hatt den tradisjonelle julemarknaden på Tou Scene».
Og så endres JULEmarknad til KUNSTmarknad, og jeg lurer på om jeg ikke aner en trend:
Bort fra noe til hvem vet hva? I alle fall er det saktens idealistisk om og hvis Tou Scene går
fra et trolig ganske innbringende julemarked til et hvem vet hvor innbringende
kunstmarked?
Men jeg spør meg selv: Hvorfor ikke et julemarked hvor kunstnerne på Tou Scene kan selge
julekunst? – og slå to fluer i ett smekk?
JUL OG KUNST - KUNNE BLI TIL JULEKUNST?
9 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > arcil

• for 14 timer siden

Jeez.... Kunsten griper om seg... ;)
2 △ ▽ • Svar • Del ›
NyeNorge • for 14 timer siden

Der fremkalte du dagens første glis Karine. Takk! Skremmende sterk satire, da den nesten
kunne være sann i dagens virkelighet. Fantastisk tegning! Husker for ..20? år siden, jeg
digget Nina Owing. Tøff, rett på, flott. I dag virker hun fanget av globalismen og
infantiliteten i Ark.
9 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > NyeNorge

• for 14 timer siden

Takk :)
△ ▽ • Svar • Del ›
Nordboer • for 16 timer siden

Snart kan dette bli fakta............
8 △ ▽ • Svar • Del ›
karine haaland

Document > Nordboer

• for 14 timer siden

😃
1 △ ▽ • Svar • Del ›
anders andersen • for en dag siden

Halalribbe syntes å være eneste løsningen
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Canopus • for 12 timer siden

Hehe, suverent, Karine!😂. Men om ikke så mange årene så kan en slik historie bli mer sann
enn man setter pris på.
Tegningen av nyhetsoppleserne er forøvrig helt avsindig! Særlig Nina Owing er seg lik😂.
Har ledd på meg magemuskler de siste minuttene.
Stå på!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
gjest • for 13 timer siden • edited

God satire har alltid en rot i virkeligheten.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Dag_Gabrielsen • for 14 timer siden • edited

Jeg ville ikke eglet på meg en tannlege - Ref. Heide-Sten og Wesenlund.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
CosmicAdventure > Dag_Gabrielsen • for 8 timer siden

Du må i hvert fall ha et fleksibelt forhold til antall forgassere på biler laget i Sverige.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
CosmicAdventure • for 8 timer siden

"Skal de ribbe oss for alle juletradisjonene"?, spør formannen i Seljord akevitt- og
ribbeforening, Gunleik Løiten Ribbeveggen, som også er gymlærer på skolen og tilhenger av
Løitens linjegymnastikk.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
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