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Til deg og dere dette måtte angå: 
”våre politiske venner i Norge!”

Vedlagt følger vår ferske brosjyre hvor vi redegjør for vår politiske hovedmålsetting for perioden 
2009 – 2013.

Vi ønsker i den anledning å motta dine kommentarer og synspunkter på utforming og innhold.

Norgespartiet er etablert for å sikre Norge som en fortsatt fri og selvstendig nasjon, med en rettferdig 
politikk basert på et reelt folkestyre – et realdemokratisk Norge i tråd med Grunnlovens ånd og 
prinsipper. 

Vi sender i disse dager ut flere tusen av denne vår brosjyre, og ber om tilbakemelding på hvor mange 
brosjyrer du/dere vil motta til utdeling og markedsføring av vår politikk i ditt distrikt?  

Samtidig ber vi om at dere bistår med å hjelpe oss økonomisk gjennom eget bidrag - og ved å sørge for 
at venner og kjente også støtter opp om oss økonomisk.

Vi ber også om at dere legger sjel og hjerte i å få samlet inn underskrifter på vedlagte 
underskriftsskjema slik at vi kan bli et godkjent parti og dermed bli overflyttet fra enhetsregisteret til 
partiregisteret.

Vi behøver også en partiorganisasjon med dyktige og kompetente personer som vil være med å bringe 
vår politikk ut til folket.  Håper at du også kan bidra her i form av egen person eller oppfordre dyktige 
og lojale personer å melde seg til tjeneste - uansett hvor i landet de bor.

Vi regner med at “meningsterrorismen” fra presse og media også vil bli satt inn mot Norgespartiet. 
Det befinner seg imidlertid et velgerpotensiale på ca. 1,4 millioner i form av såkalte hjemmesittere. 
Disse er vel stort sett motstandsdyktige mot slike angrep også fra det politiske etablissementet.

Det er mulig at vi har dobbelt - adressert til noen adresser, da er det bare å gi det videre til andre i 
familien eller venner/naboer.

Vi håper også at de av dere som er dyktige og skriver i avisen tar utgangspunkt i vår politiske 
målsetting og forsvarer og markedsfører vårt politiske budskap.

Med vennlig hilsen

Emanuel Valand                                     Lars Rønbeck 

Leder                                                       Nestleder.
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