testamente

fredsdager

fangenes

aktive

fangenes testamente 2009

Det var Tollef Larsson som gav daglig leder og grunnlegger av Aktive
Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden

han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig har han ønsket
at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om
det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

fangenes
testamente
skal gis til
personer eller grupper
som har gjort
noe spesielt

•
•
•

Hvordan oppstår konflikter,
og hvordan kan de løses?

for å formidle

Hvorfor tyr mennesker til vold
som et redskap i konflikter?

konflikt- og fredsskapende

kunnskap om

prosesser
på en

Hvis konfliktene ikke kan løses,
hvordan kanvi leve med dem?

forståelig og god måte
til folk flest

For nærmere informasjon, kontakt

telefon 37 15 39 00 telefaks 37 15 43 58
kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

invitasjon
18. til 21. juni

2009

torsdag

lørdag

KRISTIANSAND TORSDAG 18. JUNI 2009

BYHALLEN, KRISTIANSAND KL. 19.00 – 21.00

Aktive Fredsreiser og Stiftelsen Neveragain.no inviterer til
TIDSVITNESAMTALEN – ”HISTORIENE VI IKKE MÅ GLEMME”
Dette er en unik mulighet til å møte, og lytte til, et stort og sammensatt
knippe tidsvitner fra den andre verdenskrig. De er samlet for første
– og kanskje siste gang, for å fortelle sine historier. Gratis inngang.

fredag

FREDSHUSET, RISØR KL. 10.00 – 11.00

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER
AKTIVE
FREDSREISER

RISØR FREDAG 19. JUNI 2009

Åpent arrangement fra nettverkssamlingen hvor følgende deltar:
Stiftelsen Hvite Busser

Museum Vest, avd. Nordsjøfartmuseet

Falstadsenteret

Stiftelsen Neveragain.no

Utdanningsdirektoratet

HENRIK SYSE

KL. 09.30–11.00
Seniorforsker ved PRIO, Henrik Syse: ”Å bygge fred – et felles ansvar”
Som del av nettverkssamlingen i Fredshuset, er seniorforsker Henrik Syse
invitert til å gi sine refleksjoner rundt menneskets individuelle ansvar for
å bygge fred. Aktive Fredsreiser åpner dørene til alle som ønsker å få med
seg dette spennende foredraget. Gratis inngang.
KL. 13.30–14.00
Filosof Tore Frost: ”Anerkjennelse, forsoning og tilgivelse
– tre sentrale temaer i det fredsskapende arbeid”
Som del av en pågående nettverkssamling i Fredshuset, har Aktive
Fredsreisers støttespiller valgt å gi oss filosofiske refleksjoner til ettertanke.
Gratis inngang.

TORE FROST

I tillegg til tidsvitnesamtalen viser Kompani Linge teaterforestillingen
”Se meg så jeg kan drømme”
Forestillingen handler om drømmer og håp. Hva er de vi mennesker har til
felles, uavhengig av kultur, kjønn og sosial bakgrunn? Kompani Linge består
av skuespillerne Freja Karoline Kristoffersen og Frode Gjerløw. Instruktør er
Espen Kvark Kvernbergh som mange kjenner fra Risør Trebåtfestival og
teateret ”Livet i Sørfjorden”.
Inngang kr. 100,- for voksne, kr. 50,- for ungdom.

PRISUTDELING – ”FANGENES TESTAMENTE”
Prisvinner – Evelin Gerda Lindner
Prisen Fangenes Testamente skal deles ut til mennesker som har gjort noe
spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser
på en forståelig og god måte til folk flest.
Hovedforedragsholder Henrik Syse:
“Det skjøre mennesket. Etiske imperativer i krig og fred.”
Utdeling av prisen Fangenes Testamente v/Hanne Sophie Greve og
Helga Arntzen. Konferansier: Vidar Fjeldstad.
Musikalske innslag, gratis inngang.

søndag

RISØR SØNDAG 21. JUNI 2009

KL. 11.00 – 12.30

FREDSGUDSTJENESTE I DEN HELLIGE ÅNDS KIRKE (RISØR KIRKE)
Kirkekaffe på kirkebakken, musikalske innslag.

RISØRHUSET, RISØR KL. 19.00–21.00

Aktive Fredsreiser og Stiftelsen Neveragain.no inviterer til
TIDSVITNESAMTALEN – ”HISTORIENE VI IKKE MÅ GLEMME”
Dette er en unik mulighet til å møte, og lytte til, et stort og interessant
knippe tidsvitner fra den andre verdenskrig. De er samlet for første
– og kanskje siste gang, for å fortelle oss sine historier.
Pause – Amnesty Internasjonal Risør selger vafler og kaffe.

TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

FREDSHUSET, RISØR KL. 14.00

Nobels Fredssenter

HL-senteret

Morgenforedrag av Kompani Linge: Erfaringer fra Midtøsten
Kompani Linge har nettopp returnert fra et opphold i Jenin på Vestbredden.
I en flyktningleir har de i over to uker samarbeidet med ”The Freedom
Theatre”. Den lokale teatergruppen består av ungdommer som aldri har
vært utenfor leiren og som bokstavelig talt har vokst opp blant kuler og
krutt. Vi får høre om erfaringene og arbeidet med å etablere organisasjonen:
Peace through Youth & Theatre. Gratis inngang
KL. 11.30
ÅRSMØTE I BUCHENWALDFORENINGEN

FREDSHUSET, RISØR

Stiftelsen Arkivet

RISØR LØRDAG 20. JUNI 2009

HANNE SOPHIE
GREVE

HELGA
ARNTZEN

EVELIN GERDA
LINDNER
– PRISVINNER

