
kunne vælge halal 

fra. 

Vi fortæller også det 

sidste bestyrelses-

møde, der betød far-

vel til nogle og vel-

kommen til andre, 

ligesom vi også præ-

senterer den nye be-

styrelse. 

Endelig er der ind-

købsforeningen, der 

har svævet mellem 

liv og død, men Bri-

an Mørch, der er an-

kermand på den, er 

klar til at gøre et 

stykke arbejde for at 

give den nyt liv. 

Det er ved at være 

længe siden, Lands-

foreningen Non Halal 

sidst sendte et ny-

hedsbrev ud.  

Grunden er, at der 

ikke har været ret 

meget at fortælle, 

og vi synes ikke, der 

er nogen grund til at 

forstyrre medlem-

merne med tom-

gangssnak. 

Men nu har vi noget 

at fortælle. Først og 

fremmest, at vi hol-

der et stort debat-

møde på Christians-

borg den 7. maj, 

hvor Morten Messer-

schmidt, der er med-

lem af folketinget for 

Dansk Folkeparti og i 

øvrigt også nyvalgt 

partiformand, giver 

sit bud på, hvad der 

er ret, og hvad der 

er vrang i halalsa-

gen. 

Vi giver også ordet 

til Ulla Kokfelt, der 

er medlem af Helsin-

gør Byråd og valgt 

for Nye Borgerlige. 

Hun fortæller om at 

blive stemt ned uden 

ord for sit forslag 

om, at borgerne skal 

Long time no see 

Jo flere jo bedre 

 

Coronaen har bety-

det, at vi ikke har 

kunnet komme ud 

og fortælle om for-

eningen.  

Der har ikke været 

markeder, debatmø-

der og alt det andet, 

som foreninger gør.  

Vi vil gerne bede jer 

spørge i jeres net-

værk, om ikke 

det er en god 

ide at være med 

til at arbejde for 

en mærknings-

ordning, så for-

brugerne ved, 

hvad de betaler 

for. 

Vi taber kam-

pen, hvis vi ikke 

får opbakning. 
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Det er helt galt, at halal-

certificerede produkter 

ikke mærkes. Forbruger-

ne har et berettiget krav 

på at vide, hvad de betaler 

til. 

Dansk Folkeparti stod i  

2020  bag et lovforslag 

om, at mærke kød med 

den slagtemetode, der er 

brugt. 

Danmark er et kristent 

land, og dansk kultur, 

her-
under slagtekultur, skal 

være dominerende, siger 

Morten Messerschmidt til 

Landsforeningen Non 

Halal og fortsætter: 

Det er slet og ret uærligt, 

at forbrugerne ikke kan få 

at vide, hvordan deres 

kød er slagtet, og hvad 

der er betalt afgifter af. 

Lovforslaget blev bakket 

op af Nye Borgerlige, 

som bestyrelsesmedlem 

Brian Mørch er tovholder 

på. 

Indkøbsforeningen gik i 

koma, da coronaen gjorde 

sit indtog, men hvis der 

er flere, der synes, det er 

en god ide at knytte pro-

ducenter og restauranter 

Hønseholdere, land-

mænd, restauratører, 

sukkerproducenter og 

andre, der producerer 

eller importerer fødeva-

rer, der ikke er halalcerti-

ficerede søges til Lands-

foreningen Non Halals 

indkøbsforening B2B, 

til landsforeningen, så vil 

Brian Mørch blive glad 

for et tip. 

Fidusen er, at producen-

terne får en ekstra plat-

form til at markedsføre 

sig, og til gengæld lover 

de medlemmerne en eks-

tra fordel. 

Selvfølgelig skal halal mærkes 

Kom frit frem 

Ud—og det er nu 

smed fra Nakskov havde 

arbejdet på Alfa Laval i 

årevis. Han blev bedt om 

at deltage i et kursus i 

kendskab til halal og ha-

ram - og skrive under på, 

at han var indforstået. 

Det ville han ikke, og det 

kostede ham jobbet. Han 

blev ikke fyret med bort-

vist uden løn og karantæ-

ne for dagpenge. 

Sagen endte i Arbejdsret-

ten, der ophævede bort-

visningen og ændrede den 

til en fyring med løn i 

opsigelsesvarslet og ret til 

dagpenge fra første ledige 

dag. 

Halal er meget mere end 

hakket okse og kyllinger. 

Halal er også at sørge for, 

at smede, der er med til 

at lave og reparere maski-

ner til fødevareprodukti-

on ved, hvad halal står for 

og skriver under på kend-

skabet. 

Lars Frederiksen, der er 

Det er slet og ret 

uærligt at holde 

oplysninger skjult 

for forbrugerne 
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Morten Messerschmidt 

(DF) giver sit bud på 

halal på Christiansborg 



Det er da et passende 

tidspunkt at snakke om, 

at kommunen selvfølgelig 

ikke skal betale for halal-

certificerede produkter. 

Men det mente et overve-

jende flertal i Helsingør 

Byråd ikke. 

- Jeg må sige, at jeg var 

ret paf. for  blev mødt af 

en mur af tavshed, fortæl-

ler byrådsmedlem Ulla 

Kokfelt, der er nyvalgt 

for Nye Borgerlige. 

Sagen er den, at Helsin-

gør Kommune til sommer 

skal revidere deres ind-

købspolitik, og Ulla Kok-

felt mente, at det var op-

lagt, at kommunen ikke 

bruger borgernes penge 

på at købe halal. Derfor 

ville hun gerne have 

punktet på dagsordenen. 

- Jeg synes ikke, der er 

kommunens ansvar at 

støtte den voksende halal-

industri. 

Om det handler om uvi-

denhed om halal, eller 

der er tale om berørings-

angst, skal jeg ikke kunne 

sige, men jeg skal lige 

love for, at jeg blev stemt 

ned, siger Ulla Kokfelt. 

Forslaget blev bakket op 

af Marlene Harpsøe fra 

Da´nsk Folkearti. De øv-

rige 23 stemte imod. 

ikke noget, men sammen 

er vi stærke.  

Nogle har spurgt, om den 

hundredpal betyder noget 

særligt, og svaret er, at 

ja, det gør den. 

Kontingentet går til at 

holde foreningen køren-

de, så vi kan betale for 

I disse dage sendes der 

kontingentopkrævninger 

ud til foreningens med-

lemmer. 

Vi takker jer alle  for jeres 

støtte og opbakning til 

foreningen. Den sætter vi 

pris på.  

Hver for sig ændrer vi 

det, vi ikke selv kan finde 

ud af. Og penge på kon-

toen betyder, at vi kan 

invitere foredragsholdere 

og få eksponeret vores 

budskab på forskellige 

platforme. 

Mange bække små gør en 

stor å. 

Stemt ned uden et ord 

Tid til at forny kontingentet 

Frit valg mellem halal og non halal 

madordninger.  

Senere har halal/ikke ha-

lal været til debat i kom-

munalbestyrelsen i 2020, 

hvor Kenneth Kristensen 

Berth, Dansk Folkeparti 

rejste sagen, og den kon-

servative borgmester 

Henrik Rasmussen  

indskærpede overfor in-

stitutionerne, at maden til  

børn og de ældre skal ta-

ge udgangspunkt i den 

danske madtradition.   

Det var også et forslag fra 

Dansk Folkeparti, der 

førte til, at patienter på 

sygehuse i Region Syd-

danmark kan fravælge 

halalslagtet kød. 

Claus Kvist Hansen, tidli-

gere medlem af Horsens 

Byråd for Dansk Folke-

parti og nu socialdemo-

kraat og ikke længere lo-

kalpolitiker, fik gennem-

ført, at borgerne i Hor-

sens fra årsskiftet 2019 fik 

frit valg mellem halal og 

ikke halal i de kommunale 

Maden til børn og 

ældre skal tage 

udgangspunkt i 

danske 

madtraditioner 
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Kontingentop-

krævningerne er på 

vej i mailen. 

Byrådet ville aldeles ikke 

snakke om halal. 



www.nonhalal.dk 

info@nonhalal.dk 

 

Bestyrelsen 

 

Formand Lene Baggesø, Tønder 

Næstformand Carsten Sørensen, Odense 

Bestyrelsesmedlem Erik Høgh Sørensen, Hjør-
ring 

Bestyrelsesmedlem Karina Kirk, Rye 

Bestyrelsesmedlem Jesper Brix (kasserer), Store 
Heddinge 

Bestyrelsesmedlem Natascha MD Strüwing, Tøn-
der 

Bestyrelsesmedlem Anders H Jensen, Odense 

Bestyrelsesmedlem Brian Mørch, Solrød 

Bestyrelsesmedlem Jytte Jensen, Store Heddin-
ge 

Landsforeningen Non Halal 

Tovholderen er 

Brian Mørch, og 

der er ikke meget 

jubel og fanfarer 

at spore hos ham. 

- Det begynder at 

lyde som en dårlig 

undskyldning, men 

det har nærmest 

været umuligt at 

komme ud og få 

kontakt med no-

gen. 

- Nu ser det ud til, 

at coronaen er 

drevet over, i 

hvert fald for den-

ne gang, så der er 

basis for at knytte 

tråden hvor den 

Gode madvarer, 

der ikke er halal-

certificerede, kan 

være svære at fin-

de i supermarke-

derne. 

Derfor var det op-

lagt, at Landsfor-

eningen Non Halal 

stod i spidsen for 

en indkøbsfor-

ening, hvor produ-

center melder sig 

under fanerne og 

forbrugerne kan 

handle trygt i vis-

heden om, at der 

ikke er betalt afgif-

ter til fremmede 

ideologier. 

brast, da pandemi-

en lukkede alt 

ned. 

- Hvis medlem-

merne har gode 

ideer til producen-

ter, der er interes-

serede i at være 

med, så vil jeg 

meget gerne høre 

om det. 

- Målet er at kom-

me hele vejen 

rundt, så forbru-

gerne kan vælge 

fra oksemørbrad 

over sukker til 

skrabeæg, siger 

Brian Mørch. 

Indkøbsforeningen B2B 

Skrevet og redigeret af 

Helle Baldersbæk 


