Esbjerg Fredsbevægelse

Kære Fredsven/venner!

Esbjerg 10/7 -21

Siden sidst
GCOMS forløb fint, selvom det blev lidt nogle andre uddelingsdage af forskellige årsager. Folk tog pænt
imod vores løbesedler, men vi havde også både maske og handsker på !!!
Medlemsmødet om Palæstina blev flyttet til privat adresse, da Vindrosen endnu ikke var genåbnet efter
corona. Oplægget blev vidofilmet og vil efter redigering blive lagt ud på nettet. Samme aften deltog vi også i
videomøde med Fredsministerium.dk, hvor bla Mogens Lykketoft gav et interessant oplæg.

Hiroshima mindedag fredag 6.august kl. 20 Heerups Have
Taler er i år Oluf Dragsbo fra Esbjerg Fredsbevægelse og der vil være fællessang samt nedlægning af røde
roser i dammen, som bliver pyntet med lotusblomster med lys i. Der vil også være lidt fredsmaterialer til
salg, og gratis kaffe/te og kage.
Tag endelig familie og venner med ned til en stille men hyggelig aften i anlægget

Sommerfest fredag 13.august kl 19
Tilmelding til Poul på 6167 8249. Alt efter antal tilmeldte bliver det enten hjemme i haven hos Kis og Poul
eller på stranden ved Hjerting. Bestyrelsen sørger for salat, flutes og grill, du/I skal bare selv medbringe kød
og drikkelse. Håber at se rigtig mange af jer, og også her er man velkommen til at tage familie og venner
med, sidste år blev det en skøn sommeraften.

Demonstration foran våbenkonference/udstilling i Aalborg onsdag-torsdag 1.-2.september
Kontakt os, hvis du vil med. Foreløbige forslag til paroler er:
Nedrustning til udvikling (Gammel FN parole fra 1980érne)
Fra Krudt til Klima,
Fra Militær til Diplomati
Har du en ide til et slogan, så kontakt os endelig

Foreningerne Dag lørdag 4.september kl. 10-15
Bestyrelsen står atter med vores flotte fredstelt på Torvet/Kongensgade. Kom ned og få en sludder

Medlemskontingent for 2021 og støtte
Nye medlemmer kan betale kontingent på vores konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 672 4426
Enkeltperson 100 kr. - Husstand 150 kr. - Organisation 300 kr.

Vi er ved at finde en mulighed for at flytte vores bankkonto til en mindre ”belastet” bank efter
generalforsamlingen i efteråret, men denne konto virker stadig.
Vi modtager også gerne støttebeløb på samme konto, alt bliver modtaget med kyshånd.

Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, kontakt os endelig, hvis du vil være med
Følg os på www.peaceweb.dk eller www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts

