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Siden sidst
Hadets anatomi blev et godt arrangement, men vi var kun ca 10 personer der mødtes på torvet i regnvejr, så
faklerne blev droppet og vi gik alene med banneret ”Tal ordentligt, stop had og hetz”ned til Fritidshuset. Her
blev deltagerantallet fordoblet. Mødet startede med at afsynge ”Det haver så nyligen regnet”. Jens-Martin
Eriksen fortalte om de forfærdelige etniske udrensninger i Bosniens muslimske befolkning og det had, der
forinden blev opbygget mod muslimerne. Man gjorde dem ansvarlige for det muslimske Osmannerriges krig
i år 600, fragtede knogler fra den tids grave rundt som bevismateriale og genbegravede det under store
ceremonier. Henrettelserne var gennemorganiseret, de stod ikke tilbage for nazisternes, og blev udført at
tidligere naboer og venner. Alt imens foretog verden sig intet, selvom der ikke manglede hverken
information eller filmoptagelser om de forfærdelige belejringer og nedskydninger af folk i byerne.
Aftenen sluttede af med eftertænksomhed: er vi blevet klogere ?? samt økologisk tomatsuppe med flutes

Hvordan undgår vi at Ukrainekrigen eskalerer til en atomkrig ?
mandag 28.november kl. 19 i Storm P salen på Hovedbiblioteket, Esbjerg
Carsten Andersen fra ICANs danske afdeling kommer til Esbjerg og fortæller om arbejdet i organisationen,
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Gå gerne ind og like det på Facebook mm

Ukraine lige nu, tre forskere, tre vinkler
mandag 12.december kl 18 på Hovedbiblioteket, Esbjerg
Sydvestjysk Folkeuniversitet invitere til et møde med omstående emne. Det vil vi gerne opfordre vores
medlemmer til at deltage i. Tilmelding påkrævet, det koster 130 kr. Derfor flyttes julearrangement, se dette

OBS !!! ÆNDRING AF TIDSPUNKT FOR JULEHYGGE OBS !!!

JULEHYGGE er flyttet til onsdag 14.december hos Oluf kl 17 i Nørregade 77, 3.th.
Vi bestiller juleplatte fra Favoritten og hygger med æbleskiver og gløgg, mens vi synger/hører fredssange/
klipper fredsduer og fredstegn mm. Husk at medbringe saks !!
Tilmelding til Oluf på 6155 1339

MØD OP….. TAG VENNER OG FAMILIE MED….VERDEN HAR BRUG FOR DET !!!

