
Hvorfor bør du konvertere? 

- Vores himmel er langt bedre end 

alternativerne: Vi har både en 

ølvulkan og en stripperfabrik .  

Og øllen er gratis! 

- Vi har ingen dogmer! Ingen regler du 

skal følge.  

- Hver fredag er en religiøs helligdag. 

- Vi har en 30 dages Gud-tilbage-

garanti: ”Vi garanterer at din nuværende 

gud højst sandsynligt vil tage dig tilbage, 

hvis du ikke er tilfreds med vores religion 

efter 30 dage.” 

Ekspertudtalelser 

”En relativt god religion” 

- A. Einstein 

Ofte stillede spørgsmål 

Hvad er jeres værdisæt?  

Vi går ind for alt hvad der er godt.  

Vi er imod alt hvad der ikke er godt! 

...og så skal det være sjovt at leve ;-) 

Hvorfor er piraterne Hans Udvalgte 

Folk? 

Vi ved det ikke med sikkerhed, men hvis 

du sammenligner et nulevende 

menneskes DNA med vore andre slægts-

arter, så deler vi omkring 98,8% DNA 

med f.eks. chimpanserne, hvorimod vi 

deler hele 99,9% DNA med piraterne.  

Et tilfælde… Nej vel? 

Hvorfor har nogle af jer en pasta-si 

på hovedet? 

Det er der ikke noget krav om, men det er 

for at minde os om vores Nudelige Fader, 

og om at si de dårlige ting i livet fra og 

beholde det gode. Og så er det altså 

praktisk, hvis man skulle få lyst til en gang 

tortellini, mens man går en tur i skoven! ). 

Hvordan er jeres helvede? 

Vi er ikke sikker på det eksisterer, men i 

givet fald er øllen nok lunken, og stripperne 

har klamydia. 

Fantastisk! Hvordan bliver jeg medlem? 

Du går ind på www.genindmeldelse.dk  
og indtaster dine kontaktoplysninger. 

Når du har læst folderen, så giv den til en ven, en fremmed, eller hæng den op i supermarkedet!  
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FOR alt hvad der er godt!       IMOD alt hvad der ikke er godt! 

www.facebook.com/venganza.dk  www.fsmkirken.dk 

Kirken for  

Det Flyvende  

SpaghettiMonster  
i Danmark 

http://www.genindmeldelse.dk


Verdens skabelse 
Der er mange teorier om, 

hvordan verden blev skabt.  

Nogle er fjollede, nogle er kedelige, 

men hvis du har lyst til at lære den 

sande teori, så læs videre! 

Verden blev skabt for ganske få 

tusinde år siden af Det Flyvende 

SpaghettiMonster (FSM). 

 

Vi var der desværre ikke selv, men 

vi ved, at det er sket, for vi har en 

bog, der siger at det passer. 

Men… vi går selvfølgelig ud fra, 

kære læser, at du er et kritisk og 

tænkende individ og derfor ved vi 

også, at du ikke stiller dig tilfreds 

med påstande. 

Du kræver beviser! 

Og derfor har vi grafer! 

 

Dokumentation 

Grafer er et absolut 

minimumskrav for at være 

videnskabelige og da vi er en 100 % 

evidensbaseret (og dogmefri) kirke, 

så går vi da også lige den ekstra 

mil, og inkluderer grafer i vores 

religiøse dokumentation. 

For at ramme et bredt, 

videnskabeligt publikum, så har vi 

begge slags grafer: både dem 

hvor linjerne følger hinanden (A) 

og dem hvor linjerne krydser (B). 

A) Hans Nudelige Berøring 

Som du kan se, så har 

gennemsnitshøjden fulgt 

antallet af mennesker i 

verden.  

I takt med at vi er blevet højere, er 

vi også blevet flere. Og i perioder 

med mange dødsfald (den sorte 

død, f.eks.) så er vi blevet lavere. 

Forklaringen er indlysende: Hans 

Nudelighed (FSM) har kun et vist 

antal pasta-tentakler til at 

befamle og klappe os kærligt 

(Kunstnergengivelse) 

på hovedet med.  Jo færre vi er, 

jo mere gnubben, og jo mere 

begrænses vores vækst, og 

omvendt.  

Heraf fremgår det også tydeligt, at  

dværge er hans favoritter ;-) 

B) Piraterne, Hans Udvalgte Folk 

Der er ikke længere tvivl om, at de 

globale temperaturer stiger år for 

år.  

Der er heller ingen tvivl om, at der 

bliver færre og færre af de gode 

gamle pirater. Her taler vi ikke om 

dem med speedbåde og maskin-

pistoler, men dem der sejlede 

rundt og delte slik ud til børn; du 

ved - grunden til, at vi fejrer 

Halloween! 

Sammenholder vi disse to 

uomtvistelige fakta, på 

videnskabelig vis (grafer, du ved!), 

så kan vi se, at jo færre pirater der 

er – jo højere temperatur i verden.  

Med andre ord – hvis vi skal 

stoppe den globale opvarmning – 

så skal vi have flere pirater!! 

 

Alternative teorier 

Vi ved, at der er såkaldte 

”videnskabsfolk”, som mener at 

der er andre skabelsesteorier. 

F.eks. The Big Bang og Evolution. 

Derudover påstår de at have 

beviser for, at verden er flere 

millioner år gammel. Den slags 

overtro bør ingen tage seriøst  

– så det vil vi undlade :-) 

Vi er mange 

En anden grund til at tage os 

seriøst er, at vi er mange! Bare i 

lille Danmark er der potentielt 

millioner af os!  Så mange 

piratsympatisører kan ikke tage 

fejl. Dermed må selv den sidste 

modstand mod vor tro, kirke og 

vort virke forstumme. (”Schhhhh!”) 

 

 

Læs mere: http://www.facebook.com/venganza.dk 

Du kan hjælpe:  
Bliv pirat i FSM Kirken i dag og  

stop global 

opvarmning! 


