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JANUARI 2023 / Årgång 42 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 
Medvetandeeran  

Sprider kunskap om vad som 

verkligen händer med vår kultur. 
Kreaprenörer bejakar ett högre 

medvetandes ständiga sökande 
efter ”det vi vet att vi inte vet”. 

STÖD VÅRT 42-ÅRIGA ARBETE 
och hjälp oss vidga den trånga 

svenska konsensuskorridoren.  
Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-

medlem.html   
 

***************************** 

 

VÄLKOMMEN tilI Årgång 42  

        I DETTA NUMMER 

* NWO – Den Digitala Världshjärnan 

* BRASILIEN – en Diktatur 

* BERÄTTELSEN – Sen kom TV 

* EN KATASTROP – Paradigmskifte? 

* LOLRedaktion – Förlorare hyllas 

  

 DEN DIGITALA 

VÄRLDSHJÄRNAN                    

 
 

Tankesmedjan Romklubben (eng. 

The Club of Rome) är en futuristiskt 

inriktad sammanslutning av forskare, 

ekonomer, näringslivsledare och 

tidigare statschefer, som på 1970-

talet började larma om industria-

lismens baksidor och att världens 

resurser inte skulle räcka till om 

världsbefolkningen och världs-

ekonomin fortsatte att växa.  

   Ett motståndskraftigt system  

med cybernistisk centralplanering, 

inspirerad av den då nyvaknande 

informationstekniken, var den 

lösning man ställde upp som 

alternativ till undergången - vår tids 

förutsägelse om den kommande 

apokalypsen.  
 

Historiskt har det alltid funnits 

människor, som förutspått jordens 

undergång. För 2000 år sedan blev 

tillkomsten av några av världs-

religionerna resultat av den tidens 

apokalyptiker. På samma sätt har 

dagens apokalypsföreträdare skapat 

en religiös tro om att människans 

påverkan på klimatet leder till 

jordens undergång.              >>> 
 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html


Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se  

Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9. 

 

  
2 

>>> ”Om 10 år är det slut om vi 

inte minskar utsläppen av 

koldioxid” är vår generations 

apokalypsmantra, uttalat av före-

trädesvis mycket förmögna och 

mäktiga människor med globala 

företag.  

   Men efter 50 år av 10-åriga 

undergångsprognoser tuggar Moder 

Jord på som vanligt och bjuder oss 

omväxlande på storm och oväder, 

köldkatastrofer med missväxt och 

värmeböljor med skörderekord runt 

om på jordklotet.  

    Pga varmare klimat de senaste 

200 åren har antalet människor 

tredubblats och är idag över 8 

miljarder, på bekostnad av utrymmet 

för andra levande varelser såsom 

djur och växter. 
 

Teknikhybris har lett till att somliga 

mäktiga ledare numera tror sig om 

att kunna ta kontroll också över 

evolutionen. GUD, som förr betydde 

”alltings skapare”, står idag för 

Globalisering, Urbanisering och 

Digitalisering. Och Romklubbens 

idéer från 1970-talet har nu blivit 

FN´s Agenda 2030 med 17 

övergripande hållbarhetsmäl och 169 

delmål.  
 

Redan på Romklubbens möte i 

Saltsjöbaden 1978 diskuterades hur 

de utpekade problemen skulle lösas. 

   De hinder för en lösning som lyftes 

fram var demokratin, fackföreningar 

och individers strävanden att få det 

bättre. 

   Politikerna var medvetna om 

hindrens natur, varför inga beslut 

fattades. ”Mannen på gatan” vill inte 

göra uppoffringar. Politiker bekämpar 

inte denna attityd, då det riskerar 

deras maktställning. Uppoffringar 

strider dessutom mot fackliga 

principer. 
 

På mötet 1978 konstaterade man att 

det fanns två möjliga tillväga-

gångsätt. Det ena var att bygga en 

etik, där materiell strävan ersätts 

med förnöjsamhet. Det andra var att 

skrämma människor till den grad, att 

de är beredda att göra förändringar. 
 

Samma synsätt hade introducerats 

långt tidigare av filosofiprofessor 

Olivier Reiser (1895-1974) vid 

Pittsburguniversitet i USA. I artiklar 

och böcker från 1930-talet och 

framåt beskrev han en utveckling av 

ett världsomspännande tanke-

mönster kallat ”World Sensorium”, 

en kollektiv organism med en 

världsregering och en gemensam 

världsfilosofi - ett universellt 

trossystem.  Denna idé om en ny 

världsordning (NWO) samman-

fattades i Reisers sista bok ”Cosmic 

Humanism and World Unity”, som 

gavs ut postumt av tankesmedjan 

World Institute i New York. 

Redaktör för institutets bokserie var 

den teosofiskt orienterade ungraren 

Ervin László, senare ledande 

medlem i Romklubben.  
 

Reiser och László var båda 

medlemmar i den futuristiska 

organisationen World Future 

Society, som har drömt om att 

radikalt omstöpa hela samhället.  

1995 formulerade institutet följande 

profetia:  

   ”Det finns inget bättre tillfälle 

för radikal förändring än efter en 

global katastrof.”  

Romklubbens, Lászlós och Reisers 

idéer, om ett cybernetiskt planerat 

världssamfund och deras alarmistiska 

undergångsbudskap har efter 

millennieskiftet format             >>> 
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>>> miljörörelsens och den 

allmänna opinionens uppfattningar i 

klimatfrågan.  

   Miljömäktiga personer med 

anknytning till Romklubben och 

Potsdaminstitutet, vars chef f.ö. är 

den för oss väl kände svenske 

domedagsprofeten Johan 

Rockström, är också rådgivare åt 

det politiska toppskiktet och 

frekventa deltagare på World 

Economic Forum. Rockströms 

planetära gränser presenterades i 

tidskriften ”The Nature” 2009. De 

innebär bl.a. att världens befolkning 

behöver hållas under en miljard 

invånare. En av Romklubbens och 

World Economics sponsorer är Bill 

Gates, som anser att 500 miljoner är 

fullt tillräckligt. (Vem vill köpa vaccin 

av denne man?) 

   Alla understryker de behovet av en 

planetär institutionell förvaltning 

ledsagad av ”den fjärde industriella 

revolutionen” för att hantera den 

stora omställningen - The Great 

Reset – som ska rädda oss från alla 

faror skapade av mänskliga 

aktiviteter. Faror som de själva har 

identifierat.  
 

Frågan är dock vilket hot som är 

allvarligast?  

   Problemen som den internationella 

pressen dagligen matar oss med. En 

press som samma personer 

dessutom kontrollerar.  

   Eller bör vi inte vara mera oroliga 

för den av samma personer 

ordinerade medicinen? Vill vi 

verkligen vara del av ”det nya 

sociala kontraktet” och en 

teknologisk utveckling, som 

fullständigt förändrar människans 

natur och integrerar oss i en 

allomfattande Världshjärna? 

”Det Sociala Kontraktet” får du 

inte läsa igenom eller skriva under 

själv. Dina politiska företrädare är 

med och formulerar och kommer att 

underteckna det för din räkning. 

Kontraktet förpliktar dig att ta per-

sonligt ansvar att hindra ”farliga” 

koldioxidutsläpp och att förändra ditt 

liv enligt världsstatens diktat. 

Kontraktet är ensidigt. Du skall blint 

acceptera det FN och Staten före-

lägger dig.  
 

Om du vägrar utesluts du från såväl 

samhällsservice som finansiella 

tjänster utan möjlighet att tänka, 

agera eller själv försörja dig. 

Detta är sammanfattning av den 

avskyvärt spännande inledningen 

till teknik- och vetenskaps-

historikern Jacob Nordangårds 

nya bok ”DEN DIGITALA 

VÄRLDSHJÄRNAN”, som Du 

varmt rekommenderas att köpa 

på Bokus 

https://www.bokus.com/bok/97

89198815306/den-digitala-

varldshjarnan/   
 

 

Här redaktionens omedelbara 

reflektion efter läsning av  

”Den nya Världshjärnan”: 
 

 

Vördar du din Frihet?  

Eller tar du den för givet? 

 

                  *** 

https://www.bokus.com/bok/9789198815306/den-digitala-varldshjarnan/
https://www.bokus.com/bok/9789198815306/den-digitala-varldshjarnan/
https://www.bokus.com/bok/9789198815306/den-digitala-varldshjarnan/
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    FESTEN KAN BÖRJA 

       
Aldrig har det varit lättare att hitta 

en passande bild till min krönika.  

   President Lula är ett faktum. 

Gamarna är samlade. Bröd och 

skådespel år folket är resultatet av 

två skandaler; Lula utsläppt och 

valbar samt ett omfattande valfusk, 

styrt av Högsta Domstolen med dess 

diktator Alexandre de Morais. Låt 

oss slå fast från början! Det var 

valfusk. Det finns valurnor utan en 

enda röst på Bolsonaro. Men vem 

ska föra folkets talan mot ett korrupt 

domstolsväsende? 
 

Ekonomin kommer Lula försöka 

balansera utan att lyckas. Han 

behöver pengar för sina sociala 

projekt med en redan expanderande 

statsapparat. Bara antalet ministerier 

ökar från 23 till 37! Bolsonaro 

bemannade sina ministerier med 

duktigt folk som kunde sina saker. 

Lula använder ministerposter för att 

köpa röster i kongressen.  
 

Ideologiskt kommer det att gå 

snabbt. Tillsammans med Castro, 

Chaves m.fl. startade Lula för ca 30 

år sedan ”Foro de São Paulo” en 

sorts socialistklubb i Latinamerika, 

efter det att Sovjetunionen brakat 

samman. Lula är idag den ende som 

är kvar av grundarna. Han känner ett 

kall att skyndsamt slutföra planen att 

göra Latinamerika kommunistiskt.  

”Det är väl som förra gången han var 

president”, invänder någon. Visst, 

men nu är det bråttom. Han vill gå 

till historien som den som genomför 

planen och har inte många år på sig.             

   Det innebär censur, överstatlighet, 

indoktrinering i skolorna, investe-

ringar i andra diktaturer, korruption 

osv. Alla korrupta länder är inte 

kommunistiska men alla kommu-

nistiska länder är korrupta! Om 

Du inte vet vad kommunism är, 

besök det intressanta kommunist-

muséet i Prag. Och – brassarna blir 

fattigare, Amazonas säljs ut och 

företagarna flyr landet. Läs Ayn 

Rands ”Atlas Shrugged”!  

Lula kan bli avsatt om det blir bråk 
kring köttgrytorna och han inte 

klarar ekonomin. Vi hoppas på det. 
Vicepresidenten Alckmin blir då ny 

president. Knappast vad vi ville, men 
bättre än Lula. Han är i alla fall inte 
kommunist! Om Bolsonaro inte blir 

dömd för uppvigling el.dyl. är han en 
stark kandidat i nästa val med sitt 

folkstöd. Därför vill man få bort 
honom, livrädda för hans polularitet. 
Han befinner sig klokt nog i Florida 

och är därmed svårare att både 
mörda eller processa. Det förklarar 

60 dagars tystnad. Uppvigling som 
brottsrubrik ligger nära till hands. 
Ändamålet helgar medlen.  
 

Kära läsare. Detta blir kanske min 

sista politiska krönika (det kan vara 
farligt att fortsätta). Jag får göra som 

censurerade TV-kanaler, skriva om 
matlagning! Till er som gillat mina 
krönikor vill jag rikta ett uppriktigt 

tack. Era kommentarer har gett mig 
energi att fortsätta. Till er som läst 

med rynkade pannor (men glädjande 
nog ändå läst) vill jag säga: Ni fick 
som ni ville, ett helsocialistiskt 

Latinamerika!  
   Slutligen, till er som likt brassarnas 
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örebrorare menar att ”Brasilien är 

Brasilien, ”não tem jeito” (”det går 
aldrig”). Ni fick rätt, Brasilien är det 

eviga framtidslandet! Men Bolsonaro 
har visat världen något viktigt. Det 
går att göra något mot korruption 

och vanstyre. Det är bara att sluta 
stjäla samt ha duktigt folk omkring 

sig, hälsar vår utsände i Brasilien 

         Björn Rasmusson 

                 *** 
 

           SEN KOM TV 

      Tage Erlander och Lennart Hyland 

        i Sveriges Television 1962 
 

Julens heliga helger är över och 

för oss dödliga har ännu ett nytt 

år inletts med nya förväntningar. 

I min kyrka i Mälarhöjden 

predikade vår präst Mats den 

andra adventssöndagen om 

BERÄTTELSEN.  
 

Med utgångspunkt från berättelsen 

om Johannes Döparens och hans 

profetia om vad som komma skulle, 

anknöt Mats till dagens berättelser.  

   Mats delade med sig av det han 

såg som en stor förmån, nämligen 

att som präst och själasörjare få ta 

del av många personliga livs-

berättelser i samband med dop, 

bröllop och begravningar. 

   Han mindes särskilt en livs-

berättelse han fått dela om en 

församlingsbo som nyligen avlidit.  

En gammal Mälarhöjdsbo om vilken 

det berättades att när han var yngre 

träffades Mälarhöjdsborna på kaféer, 

i kyrkan och på Idrottsplatsen, där 

man lyssnade till varandras 

berättelser och delade med sig av 

sina egna.  

   Det skapade den kultur av 

samhörighet, förtroende och tillit 

som vi alla som var med på den 

tiden känner.  
 

Sen kom TV. 

I slutet av 1950-talet kom TV till 

Sverige. På bilden intill ser vi ett av 

dåtidens mest omtyckta program – 

Hylands hörna. Lennart Hyland 

med 4 miljoner tittare kunde få folket 

att göra saker på beställning. 1966 

fick han svenska folket att skriva en 

ABC-bok. Jag kan hela boken utantill.  

Här några exempel: 
 

A- Astronauten sa till sonen, stå i     

     bostadskö på månen. 

B- Beatles är en sorts orkester,  

     vars frisör har tatt semester. 

C- Chefen är den sortens herre,  

     som du själv vill va fast värre. 
 

Som du ser var det ett tidsdokument 

med frågor som är lika aktuella idag: 
 

P- P-plats finner du i staden, när  

    nån annan hunnit ta den. 

Q – Quicklunch uppå chefsnivå,  

       ätes mellan 12 och 2. 

R- Resebyrån ordnar till, längre  

     resa än du vill. 

X – X en okänd bil bak kröken,  

      kan förvandla oss till spöken. 
 

Men vad Mats predikan handlade om 

är att TV fick oss att stanna hemma 

och konsumera berättelser, istället 

för att själv delta.                   >>> 
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Som student på Handels-högskolan 

1967-71 fick vi lära oss att 

manipulera Marknader. Kunden var 

ännu inte uppfunnen.  

   Som nyutexaminerad civilekonom 

1972, mötte jag verkligheten med 

mina inlärda Bostonmatriser med 

sina uppåtgående kurvor. Jag fick en 

föraning om att teorierna inte 

stämde med verkligheten. Jag  

stötte nämligen mest på 

nedåtgående kurvor.  
 

1974 - i samband med den första 

oljekrisen följt av den tidens 

slottsavtal på Haga – kom social-

demokraterna överens med folk-

partiet om att devalvera kronan 

första gången. Lönerna fördubblades 

på ett år. Ekonomin kraschade som 

nu. Skogs- och stålindustrin fick 

problem. Varven gick i konkurs. 

Folkpartiledaren Helén lärde mig ett 

nytt ord ”engångsinflation”, som 

visade sig vara bara ännu en 

politikereufemism. Kronan har ju 

fortsatt att devalveras. Och ständigt 

med Folkpartiets hjälp. 
 

Jag inser nu att politikerna redan då 

börjat förlora makten, som sedan 

successivt har tagits över av de 

globala angloamerikanske 

storföretagen och näringslivets 

världsorganisation ICC. Företagen 

vill ha ett jordklot utan gränser med 

ett gemensamt regelverk. En typisk 

näringslivsglobalist är George Soros 

och hans företag heter mycket riktigt 

Open Society. Alla råvaror skall 

exploateras av de globala företagen. 

Inget land skall äga. Alla marknader 

skall var tillgängliga och gränslösa. Vi 

ser detta i handelsavtalen. De stora 

globala företagen kan t.o.m. stämma 

länder, som vägrar följa avtalen. 

Företagen går före allt.  

Demokrati och opinionsbildning kan 

styras, media äger man och politiker 
köper man. Det jag fick en föraning 

om då var de inledande stegen att 
förverkliga globalisternas våta dröm 
om en ny världsordning, som nu ska 

materialiseras av FN med stöd från 
företagen med det ”Det Sociala 

Kontraktet”. 
 
*) DU SKÖNA NYA VÄRLD  

Vi ska alla leva utan personligt 
ansvar, sitta vid TV:n och konsumera  

berättelser, äta chips och gå till 
"doktorn" om vi blir sjuka. Vi ska inte 
äga något, inte fatta några egna 

beslut, inte bry oss om vår hälsa 
utan bara äta den massproducerade 

mat och ta de mediciner som 
industrin erbjuder och korrumperade  

myndigheter påbjuder. Vi ska inte 
bry oss om vare sig omvärld eller 
framtid. Det tar globalisterna hand 

om. 
 

*) Boken ”Du sköna nya värld” 
skrevs 1932 av den uppenbart 
synske författaren Aldous Huxley 

(titeln är ett citat från Shakespeares 
pjäs Stormen). Boken utspelar sig i 

en avlägsen framtid, där tidräk-
ningen utgår från Henry Ford,  
en av globalisternas gudfäder.  
 

Barnen skapas på artificiell väg  

och anpassas under fosterstadiet på 
kemisk väg till sin plats i kast-

samhället. Persontyperna Alfa och 
Beta har till uppgift att sköta de höga 
och mellanhöga positionerna i 

samhället, medan Gamma, Delta och 
Epsilon är arbetare utan förmåga att 

tänka själva. Denna uppdelning 
förstärks genom indoktrinering och 
propaganda, som genomsyrar hela 

samhället, även under medborgarnas 
sömn. 
  
Amen! 
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EN KATASTROF MÅSTE 

KALLAS FÖR EN KATASTROF 

I dag tävlar desperata politiker och 
myndighetsexperter om bra idéer hur 

landet ska ta sig ur krisen de satt oss 
i. Den nyvalda Regeringen talar om 

att den är i färd med att genomföra 
ett paradigmskifte (= en total 

förändring av det gängse mönstret).  
 

På en presskonferens före jul 

meddelar energiminister Ebba 
Busch, att det är en reell risk att 

hushåll kan kopplas bort från elnätet, 
och även tunnelbanan i Stockholm 
kan tvingas stänga på grund av 

effektbrist.    
   Medborgare råds att ta på sig 

ordentliga skor, när vi går till jobbet 
för att vara beredda att gå hem. Ha 
gärna en bensin- eller dieselbil till 

hands att värma dig i. Och bunkra 
mat, vatten, varma kläder, stearin-

ljus och ha gärna en vevradio(?!?!) 
till hands.  
 

Förvisso ett paradigmskifte,  

men inte det folk trodde man avsåg, 
och det är så långt man kan komma 
från världens bästa energisystem, 

som Sverige hade 1998 med 12 
kärnkraftverk och vattenkraft, som 

gjorde att landet var självförsörjande 
på fossilfri el.  
   Lägg därtill ett nedmonterat 

Postverk, bristande underhåll av 
järnvägar och vägnät, ett nedlagt 

försvar och en skola och sjukvård   
i kris. Det får nästan fördubblade 
räntekostnader och 10% inflation  

att kännas som en framgång. 
 

Satsa på landsbygden 

Idag är Sverige självförsörjande på 
endast tre livsmedel; spannmål, 
morötter och socker. Sverige borde 

höja sin självförsörjningsgrad.  
   Danmarks självförsörjningsgrad är 

130 %. Finland har en tydlig strategi 
för beredskapslager och en 

självförsörjningsgrad på 80 %.  
 

Sverige har avvecklat sitt 

beredskapslager. Sverige behöver 
planera för en betydligt högre 

självförsörjningsgrad för  
livsmedel och även utveckla 
beredskapslager. 
 

Det är viktigt att sätta de mänskliga 
värdena främst och skapa ett 
samhälle där flertalet känner sig 

hemma och trygga samt tar ansvar 
för samhällets utveckling. 

Landsbygdskulturen har och har haft 
alla dessa ingredienser för det 
samhälle vi eftersträvar. 
 

De månghundraåriga traditioner som 

präglar landsbygden med hållbar 
verksamhet, sociala normer och sund 

ekonomi håller på att försvinna, och 
beaktas inte alls av politiker och 
myndigheter. En oerhörd potential till 

välstånd kastas bort, vilket inte 
minst drabbar yngre generationer. 
 

Tidigare levde de flesta svenskar i 

”bondesamhällen” med småskalig 
verksamhet i jord- och skogsbruk 

kompletterat med småindustri. 
Produktionen var hållbar och 
miljövänlig. På denna grund har vi 

byggt vårt välstånd. Befolkningen på 
landsbygden präglas av samarbete, 

demokrati, stabilitet, ansvar, sunt 
förnuft, stabilitet, men också av 
kreativitet och förmåga att bruka 

men inte förbruka resurser. 
 

Givetvis behöver allt anpassas för att 
fungera i det nya samhället. Men att 

satsa på landsbygden kan åter göra 
landet självförsörjande på energi och 
livsmedel. 
 

Jord- och skogsbruk bidrar med en 

betydande energiproduktion. Sverige 
borde omfördela resurser till lands-

bygden och ändra skattesystemet så 
att lokalsamhällenas befintliga 
resurser åter stärks och för att >>> 
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>>> initiera nyskapande. Detta 

inkluderar såväl service som 
bostadstäder och infrastruktur. Flytta 

statlig och kommunal verksamhet till 
lands-bygden och jämställ stad och 
land vad gäller kostnader för 

transporter och service. Underlätta 
kärnkrafts-utveckling och produktion 

av inhemska energi.  
   Stimulera produktion av svenska 
livsmedel samt återställ ett öppet 

djurhållande landskap. Avveckla 
orimliga pålagor för lantbruket.  

   Sänk momsen på livsmedel. Inför 
skärpta regler för försäljning av 
”skräpmat”. Satsa på fysiskt och 

psykiskt välmående och prioritera 
unga. Utbilda i kost och hälsa och 

inför en verklighetsförankrad 
miljölagstiftning. 
 

En ny skolpolitik med tonvikt 
på mänskliga värden.  
Stärk yttrandefrihet och inför ny 

lagstiftning som stimulerar ansvar 
och engagemang samt ökar skyddet 
för frihet och självbestämmande. 

 

                      

Läs också ”Sverige har sedan 1500-
talet utvecklats till ett 

högteknologiskt land med en stabil 
demokrati. Ett viktigt skäl har varit 
en tidigt utbredd läskunnighet. Om vi 

inte förstår hur viktig läskunnigheten 
är, och som nu när läskunnigheten 

sjunker bland yngre, vi inte vidtar 
åtgärder, förstår vi inte heller vilka 

problem detta kommer att skapa.  
Då är landet verkligt illa ute”. 
Torbjörn Elensky  

i tidskriften Axess dec 2022  
https://www.axess.se/artiklar/f

ara-a-farde-2/  

Motverka skadlig globalisering och 

utförsäljning av svensk beslutsrätt. 
Avvärj hoten från överstatlig kontroll, 

skärp lagstiftningen om oberoende 
myndigheter och återupprätta 
tjänstemannaansvar. 
 

Kort sagt. Återupprätta den lokala 

demokratin, utnyttja lokalsamhällets 
kraft och öppna ögonen på svenska 

politiker.  
 

Det är vad Kreaprenör skulle 
kalla ett paradigmskifte.  

Detta är en sammanfattning av den 
rapport som vår arbetsgrupp i 
projektet ”Hoten mot vår kultur 

och vår frihet” har tagit fram under 
det gångna året och som vi kommer 

att sprida information och inleda en 
dialog om under året som kommer.  
 

Läs mer här 
https://www.creapreneur.se/Projek

t/projekt-hoten-mot-var-kultur-och-

var-frihet  
och lämna gärna synpunkter 
och/eller anmäl intresse att 

delta till kreaprenor@ebc.se  

 

 

           
Läs också ”Vi börjar få värdefulla 

pusselbitar till en helhetssyn av hur 
ekonomiska kriser och bristfälliga 

centrala politiska beslut styr 
avfolkningen av landsbygden”.  
Lotta Gröning  

i tidskriften Axess dec 2022 
https://www.axess.se/artiklar/l

andsbygdens-manga-behov/  
 

https://www.axess.se/artiklar/fara-a-farde-2/
https://www.axess.se/artiklar/fara-a-farde-2/
https://www.creapreneur.se/Projekt/projekt-hoten-mot-var-kultur-och-var-frihet
https://www.creapreneur.se/Projekt/projekt-hoten-mot-var-kultur-och-var-frihet
https://www.creapreneur.se/Projekt/projekt-hoten-mot-var-kultur-och-var-frihet
mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.axess.se/artiklar/landsbygdens-manga-behov/
https://www.axess.se/artiklar/landsbygdens-manga-behov/
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LOLRedaktionen -   

Laugh Out Loud 

 
Alla som ledsnat på dem som 

försöker att ta över 
evolutionen och leda in 

mänskligheten i en ny global 

världsordning förena er. Sista 
striden är kommen!  
 

Kommentera gärna vad Du  

anser här:  kreaprenor@ebc.se 
Eller kommentera på Facebook 

www.facebook.com/kreapren
or  

GLÄDJEBESKED FRÅN 

USAMERIKA 

(Hämtat från Grönköpings 

Veckoblad december 2022) 
 

Alltsedan Mr. Expresident Donald 

Trump inträdde i politiken har 

trendensen att förluster inte 

existerar spridits som en löpeld 

över världen. Efter det sistlidna 

mellanårsvalet i USAmerika har 

dock en förändring skett, när flera 

republikaner i s.d.h. nyckelstater 

helt ogenerat har erkänt sig 

besegrade, något som välkomnas 

i Grönköping.  
 

- En stor lättnad säger hr 

stadsrådet Joel Eriksson (S). De 

senaste årens spelkvällar med 

barnbarnen har varit ett otyg. De 

små har blivit förtretade när de 

vunnit ett parti Fia med knuff, och 

jag har sagt att det har de inte 

alls och blandat bort pjäserna  

å bordet. Efteråt i sängkammaren 

har Zelinda, som ju har ögon lite 

varstans i nacken, bannat mig och 

dragit in godnattpussen. 
 

Även hr kyrkoherde Hilarius 

Boklund välkomnar beskedet. 

- Gud välsigne USAmerika, ty jag 

har lidit. Även hr Jesus var ju en 

v.m.k. förlorare, avlad av en 

timmerman, född i ett stall, 

förrättade sitt värv i säckväv och 

slutade sina dagar å ett kors. Det 

har varit en smula genant att i 

mina julpredikningar behöva dra 

den historien och därför har jag 

presenterat hr Jesus mer som en 

risktagande he-man som icke 

väjer för döden. I år har jag 

äntligen bara kunnat läsa högt ur 

julevangeliet.    

  
   ”Gott Nytt År önskar jag dig” 

        Lars-Olof (LO) Landin 
 

Vill Du stödja vårt arbete och 
bidra till att ta ansvar för vår 

kultur? Betala då en frivillig 
årsavgift på 200 kr eller ge en 
gåva till plusgiro 231666-9. 

www.creapreneur.se/Bli-
medlem.html 
 

Vill Du INTE läsa 

KreaprenörNYTT i fortsättningen 
skickar Du ett ”nej tack” till 
kreaprenor@ebc.se 

mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.facebook.com/kreaprenor
http://www.facebook.com/kreaprenor
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
mailto:kreaprenor@ebc.se

