Esbjerg Fredsbevægelse

Kære Fredsven/venner!

Esbjerg 10/10 -20

Månedligt Fredsnyt pr mail ??
Kun to var interesseret, så det dropper vi på nuværende tidspunkt
Borgerforslag FT 05087 Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben
Det går trægt med indsamlingen af underskrifter. Fredsministerium.dk har afholdt et anbefalermøder i Kbh
du kan se en optagelse af mødet på Cinemateket på nedenstående link:
Endvidere har Fredsministerium oversat et momentum åbent brev fra tidligere ministre i 20 Nato lande, som
anbefaler tilslutning. Se ministrenes underskrifter og oversættelsen til dansk her på dette link:

Bestyrelsen skriver læserbreve hver uge til Jyske Vestkysten, med opfordring til at underskrive
borgerforslaget. Vi laver A3 skilte med teksten ”BESKYT LIVET, Støt borgerforslag.dk mod atomvåben ! ”
som medlemmer kan rekvirere til opsætning i vinduer/hække hos privatpersoner. Endvidere marcheres sidst
i november op og ned ad Kongensgade med sandwiches på, med samme tekst. Begge disse to tiltag kræver
ikke polititilladelse. Se webmøde senere.
NB: Hvis man ikke har elektronisk adgang og NEM-ID, kan man få en ven til at udprinte et skema, fra
folketingets hjemmeside, som underskrives/sendes til folketinget.
Webmøde på FN dagen lørdag 24.oktober 2020 kl. 10.30 -11.30 direkte
Vi prøver noget nyt og sender direkte ud på nettet, og man kan koble sig på ………………….
Der bliver oplæg om FN, FN dagen, FN traktaten om forbud af atomvåben og hvordan det går med
borgerforslaget. Vi afslutter med en fællessang hver for sig: Kringsat af fjender.
Endvidere holdes der Fredsfestival denne dag i Århus med oplæg om FNs 17 verdensfredsmål mm på Huset
Trøjborg, arrangør er FN-forbundet, Noah og Fredsbevægelsen. Det foregår fra kl. 11-18.
Krystalnat mandag 9.november kl. 19 fra Matas på Torvet til Aktivitetshuset i Kirkegade
Vi går i fakkeloptog med parolen ”Stop had og hetz, tal ordentlig” ad forskellige gader til Aktivitetshuset,
hvor Jens-Martin Eriksen forfatter/foredragsholder taler ud fra bogen Hadets Anatomi. Han har med Henrik
Stjernfelt rejst i Bosnien og Serbien, hvor tidligere gode naboer blev hinandens bødler.
Der vil være suppe. Vi overholder myndighedernes regler, og håber vi ikke bliver nødt til at aflyse
Julehygge onsdag 2.december kl 16-18 og fredsduer på gågadetræer lørdag 4 december kl 10-12
Første del foregår hos Oluf Dragsbo, Nørregade 77, 3.th. i Esbjerg. Der vil være gløgg og æbleskiver samt
remedier til at fremstille fredsduer med. Du/I er meget velkomne og inviter gerne nogen med !!

Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, kontakt os endelig, hvis du vil prøve at være med.
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