Esbjerg Fredsbevægelse

Kære Fredsven/venner!

Esbjerg 12/4-18

Lidt uddybende kommentarer til de kommende aktiviteter
Ang Trumphs udtalelse om at sende missiler afsted mod Syrien efter et formodet syrisk kemisk giftangreb
mod befolkningen, holder vi vejret. Vi er parate til at reagere, men skal være enige om hvordan. Du får
besked over mail eller brev

Åbne bestyrelses/aktivitetsmøder
Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, og vi har aftalt at male en flot transperant med
sloganet ”Forbyd selvstyrende dræberdroner”, finde replikker til et gadeteater m.m. på følgende dage
søndag 22.april og fredag 27.april og begge dage kl. 13 hos Kis og Poul, Villemoesgade 29

GDAMS (Global Day of Action on Military Spending) lørdag 28.april Esbjerg kl.11-13
Vi laver aktivitet og gadeteater i Kongensgade fra Broen over Torvet til Stormgade. Desuden folder mod
selvstyrende dræberdroner og indsamling af 50.000 borgerunderskrifter, som det kræves, for at en dansk
underskrivelse af et FN forbud mod atomvåben, kan komme til debat i folketinget. Se nedenfor under
Hiroshima mindedag
Der er desværre ikke mulighed for at vise filmen ”Shadow World - bag om den internationale våbenhandel”

1.maj i Gryden, Esbjerg (tirsdag)
Vi har en bod i Gryden med vores nye flotte telt, transperant og med materiale som nævnt under GDAMS
Demoen starter kl. 13 fra Hotel Britania og ud til Gryden i Vognsbølparken. Giv et praj, hvis du vil være
med til at stå i boden.

Nakba dag tirsdag 15.maj på torvet
Den dag palæstinenserne blev fordrevet fra Palæstina.
Der bliver arrangeret en markering af Palæstinagruppen, se dagspressen eller nettet
(Palæstinensiske fangers dag blev ikke til noget her i Esbjerg)

Nordisk fredssamarbejde Degerfors, Värmland, Sverige fredag 18.maj – 20.maj
De nordiske lande, atomvåben kapløbet og de igangværende krige
Indtil videre deltager fire personer fra Esbjerg Fredsbevægelse, men du kan godt nå at komme med !!

Kulturnat i Bramming onsdag 6.juni kl. 18.30-20.30
Vi deltager med et par stykker, kontakt os hvis det kunne være interessant

Hiroshima mindeaften mandag 6.august i Heerups have
Opfordring til at Danmark tilslutter sig de 122 FN lande, der ønsker et forbud mod atomvåben
Skriv aftenen i kalenderen allerede nu !!
Medlemskab
Tak for de indkomne kontingenter. Hvis du/I 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

