
Esbjerg Fredsbevægelse                          

Kære Fredsven/venner!                                                                                  Esbjerg 3/4-17     
Siden sidste udsending er der afholdt en del aktivmøder ang. fredsudstillingen og vi er endnu ikke færdige. 
Vi har deltaget i Nordahl Grieg symposiet med nordiske fredsfolk på grænsen mellem Sverige og Norge i 
sommeren 2015. Endvidere deltog vi i IPB´s konference og årsmøde i Italien, Padua i 2015, hvor man på 
universitet har uddannelse i freds og konfliktforskning, og mødte masser af engagerede katolske fredsfolk. 
Sidste år 2016 foregik IPB´s møde i oktober i Berlin og her havde de meget aktive tyske advokater for fred 
fået arrangeret en fantastisk konference og årsmøde på Berlins Tekniske Universitet. Vores Lotusblomster-
fyrfadslys blev brugt for første gang 6.august 2016 til mindearrangementet for Hiroshima ofrene i Heerups 
have. Krystalnatten 9.november havde i 2016 parolen: Tal Ordentligt, Stop had og hetz, vi var mange og det 
var smukt med de lysende fakler. Foreningernes dag, den første lørdag i september, har vi også deltaget i de 
to sidste år med udstilling, hjemmebagte fredssmåkager og nu også eget telt med logo på, håber vi … 

Åbne bestyrelsesmøder
Du er altid velkommen til vores bestyrelsesmøder, og kan kontakte os, hvornår det kommende møde er, foreløbig 
fredag 7.april kl. 16-18 hos Kis og Poul, Villemoesgade 29, hvor vi skal snakke om GDAMS aktiviteten, så 
du opfordres selvfølgelig til også at møde op:

Fredag 21.april kl. 16-18 på torvet Kongensgade GDAMS
(Global Day of Action on Military Spending)
Hvor vi deler løbesedler ud og laver forskellige andre aktiviteter. Det er en verdensomspændende aktions 
dag og vores venlige nedrustningsraket vil også deltage…

Palæstinauge 4.-10. juni ….Anerkend Palæstina !!!
I anledningen af 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, vil der være flere aktiviteter også her i 
Esbjerg, hvor der er dannet en facebookgruppe, du opfordres til at melde dig ind i, så du kan følge og 
deltage i aktiviteterne. 

Folkemødet i Allinge på Bornholm
Foregår i uge 24 i juni, og vi har ikke besluttet om Esbjerg Fredsbevægelse officielt kan deltage

Nordahl Grieg nordisk freds symposie
Foregår også i sommermånederne, du hører nærmere, bestyrelsen overvejer kraftigt at deltage, for at 
opprioritere det nordiske fredsarbejde, kontakt os, hvis du er interesseret.

Hiroshima mindearrangement søndag 6.august om aftenen 
Igen i år bliver dagen markeret i Heerups have med stille musik, fællessang og lysende lotusblomster.

E-mail adresser modtages meget gerne på mail poul@peaceweb.dk . Papirudgaven sendes stadig med 
posten til medlemmer, vi ikke har mailadresse på.
 
Medlemskab hvis du kender nogen, som vil støtte fredsarbejdet, kan de melde sig ind ved at betale følgende
beløb i årskontingentet til Danske Bank  reg.nr. 1551  konto nr. 672  4426           
Enkeltperson 100 kr.  - Husstand 150 kr.   - Organisation 300 kr.

Følg os på www.peaceweb.dk  eller  www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts
  

mailto:poul@peaceweb.dk
http://www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts
http://www.peaceweb.dk/


Fra bestyrelsen en kraftig opfordring til at betale det utroligt billige medlemskontingent for et år og
Vi håber meget at se dig/jer til arrangementerne, se hjemmeside eller dagspresse for nøjagtig tid/sted..
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