Referat 3. Fællesmøde i fredsministerium.dk 2014
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud:
Referent:
Ref.dato:

06-04-2014
Ni Fredsfondens Hus, Dronningensgade 14, 1420 København K
Frants Villadsen, Dorte Barfoed, , Hasse Schneidermann, Christina Wideman, André
Brochu, Minna S. Jensen, Niels Groth, Michael Nielsen, Ileana Schrøder
Frands Frydendal, Niels Villadsen, Minna S. Jensen, Jørgen Manniche,, Helge Ratzer,
Dorte Lykke, Jette Møller
Dorte Barfoed
21-04-2014

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Godkendelse af referat fra Fællesmødet den 8.3. 2014 (vedhæftet)
Siden sidst
Status på Fredsavisen v. Hasse S
Fredsministerium på Folkemødet 2014:
Orientering om praktiske forhold, deadlines for Folkemødets program, avis, hjemmeside o.a.
v koordinator Frants V
Orientering om overnatningsmuligheder på St.Lærkegård v. Bo R og Dorte B Beslutning om
hvem der tager sig af PR arbejdet v. Frants V Status og beslutning om program for
fredsministeriums aktiviteter på Folkemødet
a. Program for arrangementer i teltet; foredrag, musik og andet. Hvad deltager de enkelte
med? (Se udsendt oplæg Frants V og Hasse S)
b. Program for de mobile arrangementer. Hvad deltager de enkelte organisationer med? (Se
udsendt oplæg fra Tom V.P. og Hasse S.).
c. Speakers Corner. Hvem taler for fredsministerium.dk? Er der andre der vil bruge
talerstolen?
d. Hvordan blander vi os i diskussionerne som andre indbyder til?
Beslutning om hvem der tager sig af dokumentation fra Folkemødet 2014 Orientering og
høring om dagsorden for Fællesmøde og festmiddag på Bornholm
Høring og idéudvikling vedrørende 21. september-arrangementet v Hasse S
Eventuelt

Referat:
ad 1. Minna S J meldte sig som ordstyrer og Dorte B tog igen referatblokken frem.
ad 2. Referat 2 af 6. marts 2014 blev godkendt uden kommentarer.
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ad 3. André B orienterede kort om situationen i Sverige og meldte sin deltagelse på Folkemødet.
Christina W havde haft Frants V og Dorte B til fredsmassage og testen var yderst positiv. Christina
forbereder massageprogram til Folkemødet. Christina deltager desuden i quiz-udvalgt.
Ileana S ved endnu ikke hvem og hvor mange der kommer fra Esperanto foreningen.
Frants V orienterede om at følgende har bekræftet deres deltagelse i teltets arrangementer: Arne
Hansen, Jette Møller (SOS mod Racisme), Lis Gilager (Human Rights March), Christina

Wideman, Pernille Grumme (Kunstnere for Fred), Esperanto foreningen.
ad 4. Artikel til Fredsavisen er blevet afleveret til Helge Ratzer. der er tovholder på
projektet.
ad 5.
a. Den officielle avis for Folkemødet har deadline 1.maj, men Frants V har deadline til
headlines og indholdsbeskrivelser fra deltager 27. april.
b. Frants V har udarbejdet deltagerguide til Folkemødet, der indeholde alle praktiske
oplysninger er tidlige rundsendt og vil blive ajourført og lagt op på vores hjemmeside.
c. Bookning af overnatning foregår ved henvendelse til Bo R: bo@fred.dk og betaling
foretages straks efter til foreningens konto: 8401 1192485 - mærk betaling Lærke + navn.
Værelser vil blive fordelt efter først til mølle-princippet – altså hvornår man har betalt.
d. Frants V og Hasse S tager sig af pressearbejdet i form af revideret folder med indlæg til
quiz samt pressemeddelelse.
e. SOS mod Racisme, Human Rights March, Fredsmassage, Esperanto foreningen og Aldrig
Mere Krig er foreløbig tilmeldt. Derudover vil der blive afholdt en quiz fredag og lørdag med
præmier hver dag.
f. De mobile events vil i år blive mere struktureret og Trines (Trine fra Radisserne) fredshjælp
til 25 øre vil være den fælles ramme, hvor de der har arrangementer i vores telt har mulighed for at
komme med deres budskab ude på selve pladsen. Deadline for tilmelding 27. april til Frants V.
Hasse S og Tom P sørger for selve boden.
g. Speakers Corner, Bornholms Avis, har endnu ikke meldt deadline ud. Alle har mulighed for
at tilmelde sig 10 minutters taletid på den store plads, hvor der kan være fra nogle få til mange
tilhører.
h. I år vil der i højere grad være mulighed for at blande sig i debatten ved andres
arrangementer, når vi ikke selv er så bundet af egne programmer.
i. Arne H, Hasse S, Tom P er ansvarlig for dokumentation. Alle er mere end velkomne til at
byde ind med foto.
j. Dagsorden til fællesmødet på Folkemødet lørdag den 14. juni kl. 19.00 bliver evaluering af
Folkemødet. Efter fællesmødet vil der være festmiddag, hvor man hver især medbringer mad til
deling samt egne drikkevarer.
ad 6. Hasse S har udtænkt en idé til 21. september 2014 – et brag af en koncert: War Is Over. Hasse
S har kontakt til Golden Days, http://goldendaysfestival.dk/, der i år har 1. Verdenskrig som
hovedtema, og de er ikke uinteresseret i et samarbejde omkring en koncert. Tanken bag koncerten
er dels at nå ud til et større publikum og dels at tiltrække yngre generationer.
Programmet kunne være en hovedtaler og derpå to eller flere orkestre.
Hovedtaler: Peter Tuvad, Carsten Jensen, Gretelise Holm……
Orkestre: Middle East Peace Orchestra, Magtens Korridorer, Sort Sol, Spids Nøgenhat, Klaus
Handsome, Esperanto Band …..
Sted: Rentemestervej, Arbejdermuseet, DR-byen – Lille sal, Amager Bio, Vega, Lille Vega,
Konservatoriet – Rosenørns Allé …..
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Fokus skal naturligvis være FRED. Der er adskillelige udfordringer ved projektet: Økonomien, den
rigtige billetpris, vil de forskellige kunstnere og oplægsholdere optræde gratis, lokaleleje – ideen er
dog så god, at arbejdet med at få koncerten op at stå fortsættes. Velux-fonden og andre fonde skal
undersøges/søges for midler.
ad 7. Michael N fremlagde et forslag til et departement under Fredministeriet: Departement for
Danmarks historiske undskyldninger. En herlig og meget livlig debat udviklede sig: Skal vi sige
undskyld til Nicobarerne, Frederiksøerne, Irland, Skotland Grønland. Undskyldningen skal ikke kun
være handling men en proces, hvor processen skal stå i tidsmæssig relation til hvornår udåden blev
begået: Koloniseringen startede i 1754 – et bud på procestid vil være 260 år eller det antal år de
forudrettede og DK finder rimeligt! Der blev talt ud ad mange tangenter, men alle var enige om at
Michael N’s oplæg affødte en god diskussion samt eftertanke.
Minna S J efterlyse en status på økonomien, hvorfor Dorte B redegjorde for økonomien, hvor

der er dækning til udgifterne på Bornholm. Mellemfinansieringen af Lærkegården kræver
dog at der skal betales for overnatning samtidig med bookning af plads. Endelig skal der
igen appelleres til medlemsforeninger om at støtte økonomisk blandt andet for at kunne
gennemføre efterårets aktiviteter.
Endelig blev begrebet freds-produkter bragt på banen: Vandrensning, minerydningsapparatur,
droner – kan det bruges i vores arbejde?
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