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Siden sidst  
Hiroshima mindedag blev grundet heftig regnvejr flyttet til Vindrosen, hvilket blev meddelt pr. mail og 
forløb fint og hyggeligt, om end der ikke var helt så mange, som der plejer at komme ned i Heerups have. 
Foreningernes dag foregik i solskin og blev også en god dag, selvom det var lidt vanskeligt at snakke med 
folk, da vores bod var tæt ved scenen med gymnastikoptræden. 
                                              
                     
Generalforsamling lørdag 27.november kl. 13 på Vindrosen  (samt julefrokost og julehyggeklip) 
Som annonceret i Fredsnyt fra 12.marts, foregår det på ovennævnte tidspunkt med dagsordenen: 

1) Valg af dirigent/referent 
2) Beretning ved Poul 
3) Regnskab ved Lisbet 
4) Vedtægtsændringer og andre forslag 
5) De kommende års arbejde 
6) Udtalelse 
7) Valg af formand, kasserer og den øvrige bestyrelse og revisor 
8) Eventuelt 

Vi satser på at være færdige med selve generalforsamlingen kl. 14 og fortsætter så med en dejlig julefrokost, 
som vi får leveret udefra. 
Derfor tilmelding til Kis på 6094 0575, så hurtigt som muligt og senest onsdag 24.november. 

Efter julefrokosten vil Oluf sørge for at vi har skabeloner og karton at klippe i, så vi kan få produceret nogle 
fredsduer/fredstegn mm til atter at hænge op i gågaden i år, som supplerende julepynt !! tag gerne selv en 
saks med…der vil være kaffe/te og hjemmebagt kage til denne del af arrangementet !! 

”Hadets anatomi” fredag 21.januar 2021 på hovedbiblioteket  
På grund af kommunal/regionsråds valg 16.november, har vi flyttet vores Krystalnat-arrangement fra 
november til januar. De to forfattere Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt rejste i 2000-2002 igennem 
dele af det krigshærgede Bosnien og Serbien, imens de igen og igen forsøgte at besvare spørgsmålet: 
Hvordan kunne det ske? Og er der overhovedet noget at lære af denne tragedie?  Af denne rejse kom bogen 
”Hadets Anatomi”, og en af forfatterne, Jens Martin Eriksen giver oplæg med efterfølgende debat. 
Det handler jo om ”Stop had og hetz, tal ordentligt til hinanden !”… 

Medlemskontingent for 2022 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 her i november, 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

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

