KOM OG VÆR MED TIL AT SÆTTE FREDEN PÅ DAGSORDENEN
PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 11. – 14. JUNI 2020

Allerede fra 6. og helt til 15. juni kan du komme og være med på Store
Lærkegård, Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås i gå- og
cykelafstand af Folkemødet i Allinge
En hel uges ophold giver os mulighed for nogle dages hyggeligt og intenst
samvær, hvor vi kan slappe af, udveksle viden og erfaringer, og
detailplanlægge vores aktiviteter på selve Folkemødet.
Under selve folkemødet fra 11. til 14. juni spreder vi igen i år fredsbudskabet i
Klimateltet, i Civiltinget, på 4 pop-up arrangementer, i optog gennem
folkemødemylderet, fra talerstolene og på andre organisationers møder.
Vi har allerede fået godkendt flere af vores arrangementer, der dog kan
redigeres frem til maj måned.
Du modtager samtidig med denne invitation også indkaldelse til årsmødet
lørdag den 29. februar 13.00 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43 i København.
På næste side kan du se, hvordan du bestiller overnatning på Store Lærkegård.

Der er plads til 40 mennesker på Store Lærkegård, og også til dig.
Du kan enten leje en seng for 700 kroner i et rum sammen med 3 andre, eller
bestille et helt værelse for 2500 kroner.
Prisen er den samme uanset om du vil bo på Lærkegården i alle dage fra den
6. til den 15. juni eller kun under selve Folkemødet den fra den 11. til 14. juni.
Du kan enten selv prøve at finde nogle andre at dele værelse med eller skrive
til os - så vil vi indlogere dig trygt og godt sammen med andre.
Du kan leje sengelinned og håndklæde for 60 kroner.
Vi har også plads til enkelte telte med adgang til fællesbruser.
Vil du overnatte i telt koster det 200 kroner pr. person uanset antallet af dage.
Der er begrænset plads, så skynd dig at skrive en mail om hvor mange
pladser, du har brug for – samt hvornår du ankommer og rejser igen.
Husk også tydelig angivelse af dit og dine eventuelle samboendes navne - og
send mailen senest 1. marts til Carsten Andersen på carsten@fred.dk.
Du vil hurtigt få svar via mail om der er plads, om hvordan du betaler og andre
detaljer. Først når din betaling er sket, er din booking nemlig garanteret.
Husk imidlertid på, at Store Lærkegård ikke er et hotel, men et fællesskab
hvor alle hjælper til f.eks. med fællesspisning og alt det praktiske.
Folkemødet er blevet en stor succes og mange er allerede nu i færd med at
bestille rejser til og fra øen.
Du skal derfor meget snart orientere dig om, hvordan du selv kan komme frem
og tilbage til Bornholm – især hvis du vil over umiddelbart før og efter selve
folkemødet og hvis du planlægger at køre i bil.
Her finder du informationer og færge-, bus og flyforbindelserne:
https://folkemoedet.dk/praktisk/transport-parkering/
Fredsminsterium.dk

Facebook.com/Fredsministerium.dk

Gamip.org

