
Nyhedsbrev nr. 4 – september 2013 

Vores næste møde er som bekendt: 

DIALOGMØDET OM FREDSAKTIVISTISK UDENRIGSPOLITIK 

Danmarks internationale rolle og identitet i fremtiden 

Christiansborg, lørdag den 21. september 2013 kl. 14 – 17 

 

 

Vær venligst opmærksom på følgende: 

 HUSK at tilmelde dig Dialogmødet inden den 15.9. med navn og adresse til 

fredsministerium@live.dk. Listen bliver videresendt til Folketingets Arrangementsteam. 

Alle skal på dagen gennem et sikkerhedstjek, så kom senest ½ time før mødets start. 

 HUSK at Dialogmødet er en del af fredsbevægelsens samlede markering denne dag: 

Kl. 13 - 14: Taler og musik på ved FredsVagten på Christiansborg Slotsplads 

Kl. 14 - 17: Dialogmøde i Fællessalen på Christiansborg 

Kl. 14.30 - 19: Peacewalk gennem København fra Christiansborg Slotsplads til Nørrebrohallen, 

hvor der vil være taler, musik, boder mm (- arrangeret af ”Tænk Med Hjertet”). 

 

NB: Alle som tilmelder sig Dialogmødet får yderligere besked efter tilmeldingsfristens udløb 

den 15. september. 

 

mailto:fredsministerium@live.dk


Næste Fællesmøde: 

- lørdag den 28. september i lokalerne Kontakt Mellem Mennesker, Godthåbsvej 262, 

Vanløse. 

På mødet bliver der mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der i den kommende tid (- alt 

efter interesse) skal beskæftige sig med: Planlægning af Folkemødet 2014, DK’s køb af nye 

kampfly, EU-forsvarsforbeholdet, Nordisk samarbejde, Udvikling af et Fredsministerium m.fl. 

Dagsorden udsendes senere, men du er velkommen til allerede nu at indsende punkter til 

fredsministerium@live.dk 

 

Vi vil gerne takke følgende fonde for at have været med til at realisere Folkemødet: 

1.Majfonden, Carl Scharnbergs Uofficielle Fond, Den almennyttige Fond af 15.september 1968, Ellen 
Hørups fond, Græsrodsfonden samt Hermod Lannungs fond. 

 

Men venlig hilsen, 

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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