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Generalforsamlingen 2019 ~ Opfølgning med strategi-arbejdsgruppe
Efter forslag fra Peter Krogsten blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af
en langsigtet strategi for foreningens fremtidige virke.
Arbejdsgruppens formand er Peter Krogsten, peter@danskkultur.dk
Medlemmer, der har ønske om at bidrage eller at deltage i gruppen, bedes kontakte Peter Krogsten.
Fremfør gerne jeres ønsker og visioner.
Mosbjerg Folkefest 2019
Folkefesten 2019 fandt sted på Mosbjerg i nærheden af Skanderborg lørdag 22. juni 2019.
GDK var medarrangør af denne syvende folkefest for indvandringskritikere. Arrangementet var
velbesøgt med 335 deltagere, og glædeligvis var der mange unge mennesker iblandt.
To af de annoncerede hovedtalere var blevet forhindret i at komme. Det var Tommy Robinson fra
England og Martin Sellner fra Østrig. Men Martin Sellners tale blev læst op af Lauritz Bjerre fra
Generation Identitærs danske afdeling, hvorefter Aurelija Aniulyte også talte om denne ungdomsorganisation. Fra det oprindelige program hørte vi Jan Høeg fra Norge tale om anden verdenskrig
og kritikken mod indvandringen i dag, og juristen Gavin Boby (GB) fortalte om, hvordan moskébyggeri blev forhindret ved hjælp af jura. Det var lykkedes at få Marie Krarup til at komme og tale
om dansk udlændingepolitik. Det fremgik af de sidste meldinger inden festen; men de to sidste
talere var ikke annonceret på forhånd. Det var Rasmus Paludan, der talte om valgkamp, det
offentliges forhindringer og målene fremover, samt Kim Eriksen, der fremlagde borgerforslaget om
landsforræderi. Undervejs blev Asger Gottliebs portræt af Lars Hedegaard afsløret, og Aia Fog fra
Trykkefrihedsselskabet takkede for det, idet Lars Hedegaard var blevet forhindret i selv at komme.
Tak til Mosbjergs ejer, Flemming Andersen, for at vi igen måtte komme på hans jorder ud mod
Mossø, og tak til Søren Lind Jensen (sekretær i GDK) og Erik Troldhuus (styrelsesmedlem i DDF)
for at lede slagets gang; men også til de mange andre, der har påtaget sig diverse funktioner
(ulønnet, ehrenamtlich) for at få dette projekt til at løbe af stablen.
Grundlovsforeningen Dansk Kultur og Den Danske Forening havde en fælles bogstand, som blev
varetaget af Hans Christophersen (GDK) og Harry Vinter (DDF).
http://www.dendanskeforening.dk/side598-cid-522-aid-13949-mid-1-params-12.html
Vi har flere gange haft et positivt samarbejde med Medie1.dk, som har optaget talerne ved dette års
folkefest, som nu er kommet på vor liste: http://danskkultur.dk/txt/video.htm#2019
Se også: http://www.medie1.dk/prd050dk.htm
Centrale tanker til uddybning kommer på vor blog
Et nyhedsbrev skal være kort, på kun én side, så vi alle hurtigt kan få det læst. Facebook er usikkert
område, så uddybende indlæg lægger vi på vor egen blog, danskkultur.nu, som I gerne må besøge.
Da den var helt åben, blev den lagt ned af russiske angribere, så blog-indlæg skal nu sendes til:
webmaster@danskkultur.dk, som vil sørge for offentliggørelsen.
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