
 

Side 1 

Bestyrelsens beretning 2022 

 

2022 blev året, hvor vi endelig kunne afvikle vores 25 års jubilæum. Det foregik på Valby Kulturhus 

og var et godt besøgt arrangement med god stemning og masser af engagerede medlemmer. 

 

Vi delte priser ud til bl.a. Vibeke Manniche, Christine Stabell Benn, Claus Hancke, Ole Vestergaard, 

Anders Kjærulff samt Daniel Rosenberg. Indstillingerne og nogle af talerne kan ses på hjemmesiden. 

Vi havde også et orkester til at underholde, og det var vores egen Krølle Erik, der stod i spidsen for 

det arrangement sammen med Henrik Littauer. Blandt de øvrige talere var blandt andre May Days 

tidligere forkvinde Tamara Thèrésa Mosegaard, pensioneret lektor i kemi Niels Harrit, tidligere 

bestyrelsesmedlem Berith Zenia Fagergaard og formand for Forebyggelses- og Patientrådet Lars 

Mikkelsen.  

May Day har i 2022 været en del aktiv i forhold til forskellige EU-rettede projekter, herunder Reclaim 

Your Face borgerinitiativet mod ansigtsgenkendende overvågning samt SignStop5G, som netop er 

udløbet 1. marts 2023 med desværre alt for få underskrifter fra borgerne i EU. Vi skulle bruge en 

million, men fik kun 82.787 heraf 2.858 i Danmark, hvilket trods alt udgjorde 28,96 % af vores 

samlede forpligtelse og dermed fik Danmark ind på en 3. plads efter Tyskland og Slovakiet. Trods for 

få underskrifter, vil vi alligevel betegne projektet som en succes. Vi har fået en masse internationale 

kontakter i hele Europa, der alle arbejder for et strålingsfrit miljø, og sammen med dem er vi ved at 

danne en international NGO: Europeans for Safe Connections. 

May Day har desuden i efteråret arrangeret foredragsaftner med Niels Harrit rundt om i landet. 

Harrit fortæller – eller rettere – underholder om PCR-testen, og hvad den kan bruges til og især ikke 

bruges til. Den har været grundlag for en mange falske statistikker med "smittede", der aldrig blev 

syge, men måtte underkaste sig myndighedernes krænkende restriktioner. Desuden blev vi indført i 

DNA'ets og RNA'ets gåder på en forståelig måde. Tak til Niels Harrit for det gode samarbejde. Meget 

spændende. Hold øje med, om foredraget kommer på din kant, for så må du endelig deltage. 

Lægerne Kim Varming og Claus Hancke har sammen med fysioterapeut og erhvervsjurist Michael 

Schultz flere gange haft held til at få kronikker og debatindlæg bragt i Nordjyske Medier, ligesom 

Hancke og Schultz for nyligt deltog hos Radio24Syv. Omdrejningspunktet i trekløverets skriverier er 

immunforsvarets funktion, samt hvilke livsnødvendige byggesten dette immunforsvar består af – 

samt rigelig dokumentation fra faglitteraturen og anerkendt peer-reviewed forskning, som 

opponerer mod den vildfarelse alverdens sundhedsmyndigheder og den samlede presse har været 

ramt af i Coronas hellige navn de seneste 3 år. Læs kronikkerne her, her og her. 

Vi er i May Day glade for at have så tæt kontakt til især Claus Hancke og agere bestyrelse for en 

forening, som Hancke i sin tid var med til at starte. Der er i høj grad brug for kritiske modsvar og 

oplysende tiltag, når globalisternes pharmaindustri kører sin moderne krigsførelse i stilling. Den 

involverer manipulation, censur og propaganda forklædt som myndighedsanbefalinger, faktatjek og 

dygtig markedsføring af kontrol og overvågning. 

May Day har løbende arbejdet på at få danskerne til at udvikle kritisk sans og selvstændig 

tankevirksomhed, som gør os i stand til at gennemskue løgn, manipulation og se betalte 

faktatjekkere for, hvad de er – gatekeepere for sandheden omkring alt det, vi helst ikke må finde ud 

af – fordi der er bagvedliggende dagsordner, som bliver bragt i fare, hvis befolkningen begynder at 

tænke selvstændigt. 

https://www.mayday-info.dk/may-day-fejrede-25-aars-jubilaeum/
https://www.facebook.com/watch/?v=1402192866981676
http://www.e-pages.dk/nordjyske/323911/article/1482041/40/1/render/?token=08884edba35b00c13ba9ce848c43c66e&vl_app_id=dk.nordjyske.reader&vl_app_version=7.0.5&vl_platform=android
http://www.gistrup-fysioterapi.dk/naturlig-immunitet-_84.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160218660961236&set=a.496979726235


 

Side 2 

Der er dog mere og mere, der tyder på, at vores mission lykkes. Danskerne er rent faktisk begyndt at 

blive mere kritiske, og lysten til at engagere sig er støt stigende. Når man tænker på, hvor massivt vi 

er blevet bombarderet (og fortsat bliver det), er det egentlig ret godt klaret, at så mange alligevel vil 

være med til at oplyse om alle de ting, vi ikke hører noget om hos pressen, hvem der så end ejer den 

i dag. 

Også i 2022 har vi med vores nyhedsbrev oplyst om en række aktuelle emner i kategorierne 

Sundhed/sygdom, Vacciner, Miljø/GMO, Skærme/elektrosmog, Overvågning/rettigheder, 

Arrangementer, Underskriftindsamlinger og Forskning. Alle nyhedsbreve udsendes elektronisk på 

mail til modtagerne, og vil man hellere læse dem på hjemmesiden, så lægges de herind kort tid efter 

udsendelsen. Klik blot på Nyhedsbrev i menuen. Hvert nyhedsbrev indeholder materiale til timevis af 

fordybelse for den enkelte, og ser man noget, der kunne være relevant for andre, så del gerne vores 

nyhedsbrev, og opfordr andre til at modtage det. Det er vigtigt, at man tilmelder sig som modtager, 

for man modtager det ikke automatisk, selvom man melder sig ind i May Day. 

I år skal vi vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Både Charlotte Ryø og Birthe Kjærgaard har 

meddelt, at de ikke genopstiller til dette års generalforsamling, men heldigvis forbliver de i 

umiddelbar nærhed, da de begge har accepteret at stille sig til rådighed som suppleanter og være 

aktive, i det omfang deres tid tillader det. Vi har været superglade for at have dem begge med 

gennem årene. Charlotte blev valgt ind i 2011 på at ville beskæftige sig med nyhedsbreve, og det 

løfte har hun holdt. Tusind tak for det. Og tak for, at du fortsætter på den post, så længe tiden 

tillader det. Men Charlotte har også været primus motor for en række initiativer sammen med bla. 

EHS-Foreningen og Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, senest det europæiske 

borgerinitiativ SignStop5G, som hun og Pernille Schriver fra EHS-foreningen var hovedkræfterne bag 

sammen med gode internationale kontakter. 

Birthe kom med i bestyrelsen i 2013 og har været meget aktiv på området omkring lovgivning, 

forordninger, bekendtgørelser, og hver gang der skulle laves høringssvar og sendes uopfordrede 

henvendelser til diverse udvalg, ministerier etc. Birthe har gjort en formidabel indsats på dette 

område, og vi håber, Birthe slet ikke kan lade være med at engagere sig i fremtiden og fortsat vil 

gøre det i May Days regi. 

Men det betyder også, at der skal vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen, og det håber vi at få gjort 

på årets generalforsamling. Du kan henvende dig til et medlem af bestyrelsen eller kontakte os via 

hjemmesiden, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen.  

Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til medlemmerne for at støtte op om foreningens arbejde, 

både gennem medlemskabet men også ved fremmøde ved foredrag og arrangementer. Det er altid 

hyggeligt at møde Jer rundt omkring i landet når vi arrangerer noget. 

Skulle du have forslag til foredrag eller arrangementer i May Days ånd eller måske mulighed for at 

stille lokaler eller faciliteter til rådighed for kommende arrangementer, hører vi gerne fra dig. Brug 

kontaktformularen på hjemmesiden eller skriv til et medlem af bestyrelsen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Mads Wedel-Ibsen 

Talsmand for bestyrelsen  

https://www.mayday-info.dk/kontakt/
https://www.mayday-info.dk/kontakt/
https://www.mayday-info.dk/about/

