- Velkommen til Norge ” Dette er
VÅRT LAND - VÅR JORD - VÅR LEVEMÅTE
og vi innrømmer Deg alle muligheter til å ta del av alt det innebærer
Men når Du klager, sutrer og bråker om
Vårt Flagg – Vår Kultur - Våre Kristne Verdier - Vår Måte Å Leve
vil jeg på det sterkeste oppmuntre Deg til å benytte enda en Norsk frihet
' RETTEN TIL Å FORLATE LANDET '
Trives Du ikke her - så REIS
Vi tvang deg ikke til å komme hit
Du spurte om å få bli her
Derfor - godta det landet Du valgte ”
Om vi sprer dette blant oss i Norge, finner vi kanskje
omsider
mot til å snakke om og uttrykke de samme sannheter
Hvis du er enig - SEND DENNE VIDERE og VIDERE til alle du kjenner
--------

– Welcome to Norway –
” This is
OUR COUNTRY – OUR LAND – OUR LIFESTYLE
and we will allow You every opportunity to enjoy this
But once You are done complaining, whining and griping about
Our Flag – Our Pledge – Our Christian Beliefs – Our Way Of Life
I highly encourage You to take advantage of one other great Norwegian freedom
’ THE RIGHT TO LEAVE ’
If You are not happy here – then LEAVE
We didn’t force You to come here
You asked to be here
So accept the country You accepted ”
Maybe if we circulate this amongst ourselves in Norway
we will find the courage to start speaking and voicing the same truths
If You agree please SEND THIS ON and ON - to as many people as You know
-------
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