Nyhedsbrev nr. 2 – maj 2013
Vi udsender hermed vores andet Nyhedsbrev.
Bornholm. Alt står lige nu i Folkemødets tegn, for der er kun fire uger til det løber af
stablen. Vi har i de seneste måneder arbejdet med at få Fredshøjskolen på plads – og det er der
kommet et rigtig godt program ud af:
Torsdag den 13.6.:


”Konfliktløsning eller krigsaktivisme” med Mona Sheikh og Birthe Refslund

Fredag den 14.6.:




”Krig og klima – trusler og løsninger” med Palle Bendsen fra NOAH samt Joakim Hasse
Lundström fra Amnesty International
”Humor i politisk aktivisme – forandring gennem latter”, Workshop med fredsforsker
Majken Jul Sørensen
”Kunst og kamp mod hadvold og racisme” med kunstner Jens Galschiøt samt SOS mod
Racisme

Lørdag den 15.6.:




”Ikkevold er mere effektivt end vold” med fredsforsker Majken Jul Sørensen
”Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik” med EL’s forsvarsordfører Nikolaj
Villumsen samt fredsforsker Jørgen Johansen
”Dengang Danmark gik i fred – en krønike fra fremtiden”, Workshop med Hasse
Schneidermann, DjursFred og Tom Paamand, Aldrig Mere Krig

Søndag den 16.6.:


”Fredsmorgensang – på vej mod en bedre verden”, evaluering og afslutning.
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Desuden kommer følgende musikere og kunstnere og synger, spiller, taler og tryller for en
fredeligere verden:
Finn Sørensen. Tom Frederiksen. Helge Larsen. Henrik Ginderskov. Bo Richardt. Leif Monnerup.
Klaus Caprani. Knud Grumløse. Arne Würgler. Carsten Rütting Schweitz.
Se nærmere på hjemmesiden.

Vi glæder os! Kommer du ikke til Folkemødet bliver der mulighed for at følge
Fredshøjskolen på vores Facebook-side, fredsministerium.dk

Vores hjemmeside er fornyet med gode venners hjælp. Klik ind på den og se det flotte
resultat!

17 foreninger står nu bag fredsministerium.dk!
Det kræver penge at blande sig i demokratiet og som alle andre græsrodsinitiativer mangler vi penge. Alt vores arbejde udføres af frivillige, ligesom Folkemøde-deltagerne selv
betaler for rejse og ophold. Alligevel er der mange udgifter til Folkemødet: Leje af telt og inventar,
elektroniske anlæg, rejse og ophold for inviterede talere og musikere mm. Så vi har også brug for din
økonomiske støtte. Alle bidrag modtages med taknemmelighed.

Med fredelige hilsner på vegne af fredsministerium.dk
Frants Villadsen, formand
Mobil 2824 1717
Kontakt: fredsministerium@live.dk
Læs mere på: www.fredsministerium.dk
Støttebeløb: Merkur Andelskasse: reg. 8401 konto 1192485
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