Hej alle vælgere i Danmark. Nu står vi sammen! Vores politikere meler deres egen kage.

Alle vi pensionister står sammen her i 2019
”Folkepensionisterne svigtes af Folketinget” Vi har løsningen. Se mere her:

www.borgernesfolkeparti.dk
Vi skal bruge 20.000 vælgererklæringer
Men før vi kan få indflydelse, skal vi møde vælgerne.
Indenrigsministeriet har nu åbnet for elektroniske vælgererklæringer.
Du kan nu med din Nem ID anbefale, at Borgernes Folkeparti får lov til at stille op til Folketinget. Vi skal
samle godt 20.000 vælgererklæringer, det er nu, der skal kæmpes for pensionisternes forhold.

Benyt formularen på hjemmesiden – eller send en mail til jorgen@mikkelsen.nu og skriv
'Vælgererklæring' i emnefeltet på mailen, så går processen i gang, og du får efter en lille uges tid et
brev i din e-Boks fra ministeriet med vejledning til bekræftelse af din tilslutning. Hav nem ID parat. Hvis
du ikke har nem ID, fremsendes dit cpr nummer til os, hvorefter du vil få brevpost fra ministeriet til
underskrivelse.
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