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Subject: OBS! Zoom länk till delgiven Kallelse till Hova Lands Tingets förhandling imorgon kl. 10.00
From: "Indigenous WOG" <info@loveorder.info>
Date: Thu, Sep 15, 2022 5:51 am
"britt-marie.nilsson@gullspang.se" <britt-marie.nilsson@gullspang.se>, "margita.dagobert@gullspang.se"
<margita.dagobert@gullspang.se>, "kerstin.isaksson@gullspang.se" <kerstin.isaksson@gullspang.se>, "mats.oman@gullspang.se"
<mats.oman@gullspang.se>, "hovabygg@telia.com" <hovabygg@telia.com>, "inger.alva.carlson@gmail.com"
<inger.alva.carlson@gmail.com>, "info@rodakorset.se" <info@rodakorset.se>, "info@gullspang.se" <info@gullspang.se>,
To:
"haningekommun@haninge.se" <haningekommun@haninge.se>, "registrator@valmyndigheten.se" <registrator@valmyndigheten.se>,
"registrator.stockholm@polisen.se" <registrator.stockholm@polisen.se>, "registrator.Int@aklagare.se" <registrator.Int@aklagare.se>,
"huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se" <huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se>,
"Registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se" <Registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se>
"Leif Godland" <diarch_leif@lege.net>, "Henning Witte" <henning@whitetv.se>, "Odd Jacobsen" <Or_Jacobsen@hotmail.com>,
"BjornHammarskjld" <bjorn@hammarskjold.nu>, "J&eacute;r&eacute;mieh_Lafiz_Nsumbu_Mbenza_Schneeweiss"
Bcc:
<samuel.andreasson@gmail.com>, "Artur Jedger" <artur.jedger@icloud.com>, "&Aring;sa_Sandstr&ouml;m" <aesandstrom@hotmail.com>, "Michael Zazzio" <michael.zazzio@gmail.com>, "Mikael" <drnordfors@tutanota.com>
Attach: Kapitulation Valmyndigheten Hova 15.9.22..pdf

Till Margareta Carlsson, Röda Korset/ Valmyndigheten
Till Margita Dagobert, återtagbara sockenledningen/Valmyndigheten i Hova
Till Kerstin Isaksson, återtagbara sockenledningen/Valmyndigheten i Hova
Til Mats Öman, återtagbara Gullspångs socken
Till Anna Nyqvist, återtagbara riks Valmyndigheten
Till Polismyndigheten i Skövde, chefen
Till Ekobrottsmyndigheten, chefen
Vänligen delge länken till Margareta Carlsson, vars epost är oklar.
Ni ska infinna Er via nedan angiven Zoom länk imorgon 16.09.2022 kl 10.00 för förhör och
sanningsredogörelser till tings ärendet drivet av åklagaren Lars Rutger Solstråhle och högste
domaren Ditta Rietuma, på Hova Lands Tinget på Grimstorp 28, Hova. Ring 0703 999 069 vid
allvarliga förhinder. Ni kan även kontakta oss för en tid, inom en vecka, som passar Er
bättre.
Bifogad finns Kallelsen-Kapitulationskravet-Fredsfördraget nr 2. Första finns på
LoveOrder.INFO https://loveorder.files.wordpress.com/2022/09/full-inlamnade-till-val-hova-

margareta-margit-kerstin-11.9.22..pdf

Kallelse länk till delgiven tings förhandling 16.9.22.kl 10.00. Fredsfördraget- Kapitulationskravet - Kallelsen till
krigsbrotts WIHLOCG besluts påföljds verkställande - återtag av privatiserad/stulen riksstruktur
Valmyndigheten som driver privat dödsläger av medborgarna, men låtsas vara medborgarnas riksstruktur.

Alla människor som kallas och deltar i urfolks tingets processer förklaras för att vara heliga
och erhåller amnesty, med stor tacksamhet ifrån Världssamfundet, p g a att dagarna är
räknade för Mänskligheten ifall återtaget av riket och världs civilisations strukturerna inte
sker genast, och alla som bidrar är hjältar, även de som varit massmördare.
Till Valmyndighetes ledning i riket Konungariket Sverige, och lokalt i Hova
Ni ska infinna Er på av mig, Ditta Rietuma av Gudalandet, ledd tingsförhör, om omedelbar
ovillkorlig kapitulation och upplösning av dödslägret, och förberedande tings förhandling via
Zoom länk för återkommande möten – 16. 9.22. kl 10.00.
Godland Courts is requesting you to a scheduled Zoom meeting. Link is a recurring meeting
Meet anytime.
Skriv till info@loveorder.info eller sms-a till 0703 999 069 för att föreslå fler tider.
https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhnQT09
Meeting ID: 898 3507 0535
Passcode: 99mpU5
Ni kan föreslå tilläggs tid för att gå igenom all material Ni vill åberopa medan Ni ska avlägga
Sanningsredogörelserna och Vi ska tillsammans ha sammanträde om hur vi ska genomföra
återtag av statsstrukturen från de som havererar den för att mörda hela Folket.
Ni är misstänkta för medhjälp till krigs brott av folkavrättning med kemiska biovapen av mRNA
bestående genmodifiering av produktion av Spike Proteiner som steriliserande smitta, Morgellons, Lieber
nano transistorer, Graphene nano, Lipid Nano Particles LNP, Luciferese och Mark of the Beast markering
av Människor, utan informerad medgivande. DARPA gel m m som kristalliserar kan finnas i PCR testerna.
Ni antas vara både offer och förövare av våldsmonopolet med vilket Massmordet av hela Sverige
befolkning genomförs.

Men Ni ska fortsätta driva återetablering av folkets riks administrations arbete, efter att Ni signerat
tillbakadragande från Dödsläger verksamhet och signerat övergång till arbete i ledning av Sveriges
medborgares stock värdepappers återetablerare, kapabla säkerhets matrisens risk hanterare.
Alla beslut är tagna i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583), och
beredskapsförfogandelagen (1942:584) samt allmänna förfogandelagen (1954:279). Lagarna
är fullmaktslagar i enlighet med 13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan sättas
i tillämpning när riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när det råder sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i.
Dessa fastigheter där det bedrivs dödsläger via U.S. business bolag Alla fastigheter av
VALMYNDIGHETEN, POLISMYNDIGHETEN, DOMSTOLSVERKET, KRIMINALVÅRDEN,
ÅKLAGARMYNDIGHETEN, FOLKHÄSOMYNDIGHETEN, REGERINGSKANSLIET, RIKSBANKEN,
RIKSDAGEN, alla DEPARTEMENT, STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, PTS, alla telekom och el
bolag, alla kommunbolag, alla Sveriges ambassader, FÖRSVARSMAKTEN, SÄPO, alla banker,
alla kyrkor, alla skolor, alla medier, alla vårdcentraler, alla sjukhus, alla Pharma bolag, alla
bostads bolag m m – d v s alla DNB.com och UPIK.de registrerade busines bolag m fl är
omhändertagna för medborgar och urfolks maktutövning enligt i staten Konungariket Sverige
1973 gällande grundlagar, i krigsnöd för behov ar urfolks och medborgarföreningar i Haninge
och övriga Sverige i enlighet med riksärendet kallat Ärende – omorganisation av pågående
massmords makt-strukturer i Sverige p g a Romar Reihs krigsockupation via övertagen stats
infrastruktur som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och avrättning genom dolda Noahid
lagar.
Arresterings order av Folkets lönnmördare för att underteckna kapitulations- och fredsfördraget, eller beordrar
erhålla dödsstraff.
Arrestera Folkets lönnmördare som påtvingar slugt Folket injektioner och pcr djupa tallkottkörtel kristaliserande petanden av
kemiska biovapen från Astra Zeneca, Sputnik, Pfizer, Moderna och alla andra medkonspiratörer.
Beordrar konspiratörerna att underteckna kapitulations- och fredsfördraget, eller beordrar erhålla dödsstraff, på samma plats
där massmördarna vägrar att sluta påtvinga Människor biovapen in i kropparna. YxMänn är redan utlysta till ViKinga
rekrytering i egen takt! Galgstenet har redan invigts för återtagna dödsstraff, och skarprättarna vässar skarpa verktyg.
https://odysee.com/@Godland:a/deathpenaltyrestored:0
Order om att konfiskera och förstöra lager av alla CV19 syntetiska biovapen
Order om att konfiskera och förstöra lager av alla syntetiska biovapen, som döljs under betekning COVID 19 medicinering,
tester, masker, både på brottsplatser och i lager.
Alla nödvändiga bevis finns på NViRunBerg II World Courts webbplats Blog – XXXiiiXXX (wordpress.com) samt MSS.lege.net
på Svenska och LaBie.lv. på Lettiska
För att försöka göra Valmyndigheten till en laglig verksamhet, följande bevis ska nu etableras

Följande sekvens av avtal ska skickas av Er till Lars Rutger Solstråhle, för att Eran kompetens
och autoritet skall styrkas, eller återetableras:
1.
Påskrivet original av konstituerande möte av etablering av Folkstaten Konungariket Sverige. Signatörernas fullmakter
ifrån Folket – medborgarna och urfolket trogna ledare med deras verifierings och validerings bevis.
2.
Varje medborgares pass eller ID bifogade 4 styck andels värdepper - sockens andels, riks-, EU-, samt världs
Civilisations andels värdepapper. Skicka oss våra och Era egna Mänsklighets andels värdepapper, EU andels värdepapper, Riks
andels medborgar värdepapper, och urfolks markandels värdepapper. Ladda ner världs Gudalandet stadgande tings och bank
dokument ifrån https://loveorder.wordpress.com/blog/, samt det utlysta värdepappret Human´s Earth Heritage Bond, där
medborgarens årliga riksandel utgör 25 Milliarder WIR (eller 250 Milliarder SEK) en tionde del av c a 250 Milliarder WIR (per
9.9.22. ), från https://loveorder.files.wordpress.com/2022/03/humanc2b4s-earth-heritage-bond-of-godland-19.2.22..pdf
3.
Medborgar pass utgivande bolagets POLISMYNDIGHET avtal och fullmakter att förvalta medborgarnas och urfolkets
register, och fördela eller förvalta arvsandelar, samt Valmyndighetens avtal med sådana pass innehavande ledare, som har
avtal med Svearnas, Götarnas och Samernas Gylle föreningen.
4.
Varje myndighets avtal och fullmakter att förvalta medborgarnas och urfolkets arv och andelar. Signatörernas
fullmakter ifrån eller ed till Folket – medborgarna och urfolket trogna ledare med deras verifierings och validerings bevis.
5.
Banksystemets, valutans och digitala servrarnas och apparnas - ägarnas avtal inom Folkstaten Konungariket Sverige.
Signatörernas fullmakter ifrån eller ed till Folket – medborgarna och urfolket trogna ledare med deras verifierings och
validerings bevis.
6.
Alla i de ansvarige tjänstemäns och handläggares ed till medborgarna och urfolk, eller andra av de givna ed ska
bekännas, samt social försäkrings avtal inom Folkstaten Konungariket Sverige eller med annan struktur som ockuperat riket,
ska bekännas.
Kontakta i första hand Ditta Rietuma

På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas världs regeringens vägnar,
Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma
Nirunberg II av Gudalandet tingets högst domare
Se och bruka 5 st NiRunBerg II dekret på https://loveorder.wordpress.com/blog/
Bankdirektör av världsbanken World Indigenous Human Love Order Bank of Godland
Imperatorn som ersätter högste Jesuit påven, som kapitulerar nu
Världens Mänsklighets Försvars högsta befäl
Högste domare i folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget
Lands Tinget i Hova högsta domare
Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige

Statskassör i folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken
Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige Riksrevision
www.MSS.lege.net
www.LoveOrder.INFO
T 0703 999 069
E info@loveorder.INFO
A Södra Jordbrov. 25, Jordbro, Sverige och
Grimstorp 28, Hova
Indigenous World Order of Godland
www.LoveOrder.INFO Youtube channels:
Baltic Sea Indigenous https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
Indigenous courts IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg
Odysee channel Indigenous Godland https://odysee.com/@Godland:a
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