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Til:  Medelever av Nor, i 7. klasse på Mellom Nes skole  

Fra: Elena & Berge, mor og far til Nor 

 

Dette brevet er IKKE fra Nor. Det er et velment personlig brev fra Elena og Berge til DEG,  

 

Tirsdag 26.10.2021 

Nor tok initiativ til å samle noen medelever etter skoletid, på offentlig plass utenfor skolens 

område. Det var en fin solfylt høstdag, og mange møtte opp. Det var Nor glad for å se! 

 

Berge, kom også – og fikk se mange positive barn med et åpent sinn. Berge spurte om det 

var noen som ville bli tatt bilde av sammen med Nor – 2 jenter og en gutt sa: JA til dette.  

 

Nor leste opp hele teksten fra en brosjyre for Foreningen Fritt Vaksinevalg. Dere hørte på – 

og klappet for Nor, som så delte ut brosjyrer. Alt dette er filmet, og ble lagt ut på YouTube. 

 

Onsdag 27.10.2021 

Foreldre til to av barna på bildet (som ikke var «vaksinert» siden de fyller 12 år i november 

og desember) – ringte, sendte sms og messenger meldinger om at de ikke gir tillatelse til at 

deres barn er med på et bilde sammen med Nor. Dette bildet har Berge derfor redigert bort.  

 

…men, HVORFOR reagerer foreldre – Mellom Nes skole og Asker kommune – så sterkt på 

det opplysningsarbeidet, Nor jobber med? Dette ER spørsmålet, som bør stilles og bevares! 

 

Vi vet at folk i Norge – og andre nasjoner – i de siste 20 månedene har blitt utsatt for en helt 

ensrettet informasjonsstrøm fra regjeringer, myndigheter, aviser og TV. Vi har bare fått høre 

og se – det disse vil at vi skal få høre og se.  Alt preget av propaganda – og hemmelighold. 

 

Det viser seg nå at dette er et KORTHUS – på vei til å falle. Det er ikke noen pandemi, men 

en menneskeskapt plandemi. PCR-tester er ikke egnet til å påvise virus eller virussykdom.  

«Vaksiner» er ikke godkjente, og de er heller ikke vaksiner, men Genteknologi. FRISKE blir 

definert som «uvaksinerte», men definisjonen betyr ikke at FRISKE smitter noen som helst. 

Sykehus fylles opp av syke fullvaksinerte (som har fått 2 stikk). «Vaksiner» virker ikke – de 

fullvaksinerte blir smittet, kan smitte andre, og blir alvorlig syke. Det kommer stadig inn nye 

rapporter om alvorlige bivirkninger – også på barn og unge – mange får hjerteproblemer, og 

noen dør. Barn og unge dør ikke av Covid, men flere barn dør nå av Eksperiment«vaksine». 

 

Dette er fakta, som regjeringer og myndigheter forsøker å hode skjult – så lenge dette går… 

 



 

 

 

Spør spørsmål.  

Spør spørsmål – det er ingen grunn til å stole blindt på regjering, myndigheter og skole – når 

det gjelder deres håndtering av plandemien. Det er ingen grunn til å stole blindt på regjering, 

som har bedt om 100 år hemmelighold om det som foregår (og fikk 60). Vi skal ikke få vite! 

 

Det er ingen grunn til å stole blindt på kommunelege og skoleledelse, som setter i gang med 

å vaksinere dere som FORSØKSKANINER i verdens største medisinske eksperiment. Det 

er ingen grunn til å stole blindt på lærere som blir med på «vaksinering» - uten å ha gitt dere 

noen informasjon om risiko for alvorlige bivirkninger. Et alvorlig brudd på Nüremberg Koden! 

 

HVORFOR sier Doktor Kary Mullis – som fant opp prinsipper for PCR-testing, og fikk Nobel 

Prisen i Kjemi for dette – at PCR-tester er ikke egnet til å påvise virus, eller virussykdom? 

 

HVORFOR sier Doktor Robert Malone – som oppfant mRNA«vaksiner» - at Gen«vaksiner»  

har unødvendig høy risiko for folk under 70 år, og derfor ikke må brukes på barn og unge? 

 

HVORFOR skriver avisene nå at sykehusene fylles opp av pasienter som er fullvaksinerte?  

 

HVORFOR dør stadig flere unge friske idrettsutøvere, etter å ha blitt «vaksinert»? HVA har 

skjedd med Filip Ingebrigtsen? HVORFOR kan vi lese 05.11.21: Caroline Graham Hansen 

blir hjerteundersøkt – ute av spill… 

 

HVORFOR kan vi lese: Regjeringen kjøper inn minst 10 millioner doser med Pfizer-vaksine 

for de to neste årene? Hvorfor ser det ut til å haste så veldig å få «vaksinert» barn og unge? 

 

Hva gjør Nor? 

Nor har som første elev i Norge sagt klart: NEI til unødvendig og nytteløs PCR-testing. Nor 

er glad i DEG, og i andre medelever på Mellom Nes skole. Nor gjør ikke noe som kan skade 

DEG på noen måte. Nor setter ikke Eksperimentsprøyter, som helt unødvendig kan gi DEG 

svært alvorlige skader – både på kort og lang sikt. Nor forsøker velment – etter beste evne – 

å få DEG – foreldre, skole, kommune – til å bli bedre informert om det som virkelig foregår. 

 

Nor har en edel misjon, og det er at DU skal kunne vite nok til at DU kan gi ditt informerte 

samtykke til å si: JA – eller – NEI, til å bli med på verdens største medisinske eksperiment. 

Det er fortsatt usikkerhet om korttids bivirkninger – og INGEN kjenner langtidsvirkningene. 

Har DU lyst til å si bli med på dette? Har DU først tatt «vaksinen», så er dette i DIN kropp, 

det finnes ingen angrefrist! 

 

Nor føler det er riktig å jobbe for Hovedmål: «Ikke vaksiner barna» - og Nor har et Delmål: 

«Ikke ta stikk nr. 2» (for de som angrer på at de tok stikk nr. 1). Vi støtter Nor i arbeidet for 

dette – fordi vi mener dette er det rette å gjøre. Kanskje dine foreldre ikke liker, at vi skriver 

dette brevet til DEG. Vi gjør dette likevel, med fare for at foreldre, skole og kommune, vil 

reagere negativt. Det er vi foreldre som skriver dette brevet. Skyld på oss – ikke på Nor! 

 

Vennlig hilsen, Elena & Berge 

 

Du kan finne mer informasjon på Facebook gruppe: NOR sier NEI og www.Cooltosay.no  


