Fra: Anne Thomsen <annethomsen2@gmail.com>
Dato: 1. sep. 2014 kl. 15.11
Emne: Fra efterlyst på Fb
Til: Line Lynge Salversen <lils@norddjurs.dk>, norddjurs@norddjurs.dk
Pia Pedersen Lige et spørgsmål, hvorfor er i ikke bedre til at bruge billeder, mener man kan da
næsten altid finde et foto frem af personen som er vellignende.
--------------------------------------------------------------------------------------Jeg kunne jo sagtens svare,denne person- for jeg kender svaret! Jeg skulle ikke opdage det !
Det er endog så grelt,at de ikke lagde foto,ud,af min datter,mens hun var forsvundet fordi, at jeg
intet skulle vide-syge mennesker.
En politimand har fået bøvl med Familiecentret på Bornholm,fordi,at han gav mig oplysninger "ved
en fejl",så Ankestyrelsen kom på.
En vred Bornholmsk politimand ringet igen og sagde,at det var ikke meningen at jeg skulle ind i
dette, når hun er tvangsfjernet og han bebrejdet mig...at jeg ikke havde oplyst ham dette!!!
Hvis jeg skriver noget på Fb, i efterlyst, så går det ud over mit barn- Håber at nogen jurister,i den
Ankestyrelse trodser Horster nu. Der skal handles hurtigt.
Jeg er desperat over alt dette.
Helsingør kommune vil ikke tale med mig,osv. Jeg bliver faktisk truet-af forskellige personer,i
regeringen. .
De tænker kun på sig selv- deres ækle politiske spil.
Jeg er endog blevet truet af en fuldmægtig fra Ankestyrelsen-for en månede siden,da jeg nævnte
min datters sag,hos Lars Løkke,og Helle Thornings Facebook.
Dette stoppet først,da jeg meldte denne Fuldmægtig.Jeg er blevet truet,af så mange nu.
Kirsten Jensen kommenterede dit opslag.

Kirsten skrev: "Opfordring til dig vil være. Tænk dig alvorligt om. Det kan skade mere end det gavner
dig."

Kirsten Jensen kommenterede dit opslag.

Kirsten skrev: "Jeg betragter ikke noget overfladisk. Men uanset hvad du mener, så er det altså en form for spam og fylde diverse
politikeres facebook sider med sådanne historier, især, når du ikke beskriver hele historien. Statsministeren kan da intet gøre. Det er
ikke en gang sikkert hun læser dit opslag. Hun holder ferie.. Jeg tror ikke på, at hun bruger sin ferie på, at læse alle de her "sjove"
opslag, som er kommet på hendes facebook side. Du er virkelig bund naiv, hvis du tror at du kan få hjælp fra hende bare på grund
af at hun er statsminister. Du har da skrevet et lignende opslag på Lars Løkke Rasmussens facebook side i går ikke?"

Kirsten Jensen For at sige det ærligt, du kommer ikke videre herfra ved opslag her i sommertiden på
en politikeres facebook side. De har ferie. Og så henvend til de relevante ministerier, hvis du har et
problem. Og undlad venligst og belære mig noget om ankestyrelsen. Det kommer du ikke langt med
hos mig. De tysser intet ned. De undersøgerne sagerne, om de er blevet behandlet efter lovens
bogstaver.

