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Nyhedsbrev nr. 3 – juni 2013 
 

Folkemødet på Bornholm blev atter en rigtig god og positiv oplevelse. Fredsteltet havde 
mange interesserede besøgende - og vi udleverede da også omkring 1.000 foldere, 1.000 freds-
mærkater, et utal af små fredsflag samt mange brochurer fra de deltagende foreninger. 
Fredshøjskolen med de interessante og lærerige foredrag samt den gode musik var hver dag 
velbesøgt - og til tider måtte vi låne stole i naboteltene. 

For øjeblikket modtager vi skriftlige evalueringer fra deltagerne, så vi kan gøre det endnu bedre til 
næste år, der i øvrigt foregår fra torsdag den 12. til søndag den 15. juni 2014, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, hvis du planlægger at deltage sammen med os!  

           

Billeder fra Fredsteltet på Folkemødet 2013 

Vores hjemmeside udvikler sig løbende, så du her kan finde de forrige Nyhedsbreve, 
referater fra møder, vedtægter, fotos og meget mere. Tag og kig ind! 

Den næste begivenhed bliver på FN’s Internationale Fredsdag, lørdag den 21. september 
2013. Vi arrangerer demonstration og taler ved FredsVagten på Christiansborg og efterfølgende 
konference om fred, ligesom gruppen ”Tænk Med Hjertet” arrangerer Peace-walk i København, 
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der går til Nørrebro-hallen, hvor der vil være taler, musik og boder. Vi håber at se dig ved disse 
begivenheder, så reservér denne dag til at markere ønsket om fred! 

20 landsdækkende foreninger og mange enkeltpersoner står bag fredsministerium.dk, men vi 
skal være mange flere! Du kan hjælpe til, ved at anbefale os til alle dine venner. Det koster ikke noget at 
være medlem. Som medlem modtager man løbende informationer fra os og kan deltage i vores 
Fællesmøder i København. Vi har brug for alle gode kræfter og idéer! Hjælp os også med ”likes” på 
vores Facebook-side. 

fredsministerium.dk er: Aldrig Mere Krig – Danmark for Fred – FredsVagten – Valby og Sydvest mod Krig - 

Kvinder i Sort – Humanistisk Forum – Tænk Med Hjertet – Fredsskattefonden – Kvindernes Internationale Liga for Fred og 
Frihed – Nej til Krig – Kunstnere for Fred – Esperantoforeningen – SOS mod Racisme – ATSF-fonden – Kvækerne – DjursFred 
– Pink Army – Demokratikonsulenterne – Aarhus mod Krig og Terror – Militærnægterforeningen 

Vi er taknemmelige for alle donationer vi har modtaget fra både private, medlemsforeninger og 
fonde. Tak for hver et beløb som gjorde det muligt, at repræsentere fredstanken på Folkemødet. 
Hjemmesiden bliver snarest opdateret med de donerende fonde. 

Vi ønsker alle en god sommer! 

 

Med fredelige hilsner på vegne af fredsministerium.dk 

Frants Villadsen, formand 

Mobil: 2824 1717 

Kontakt: fredsministerium@live.dk 

Hjemmeside: www.fredsministerium.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/fredsministeriumdk/192199654214554 

Støttebeløb: Merkur Andelskasse, Reg. 8401 konto 1192485 

 

Hvis du IKKE ønsker at modtage kommende Nyhedsbreve og informationer fra fredsministerium.dk, bedes du give os 
besked i en mail til fredsministerium@live.dk 
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