
KOM OG SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN 

VED FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I 2018 

Fredsministerium er på Bornholm i en hel uge - og du kan være med! 

Vi holder fredshøjskole fra den 11. juni til den 18. juni på Store Lærke-

gård tæt på Folkemødet med hyggeligt samvær og gode workshops. 

En hel uges ophold giver mulighed for nogle dages intenst samvær, hvor vi både kan 

udveksle viden og erfaringer, og planlægge aktiviteter til selve Folkemødet. 

Du kan deltage i workshops fra 11.-13. juni og være med til at udvikle alternativer til 
oprustning og konfrontation, og for eksempel finde ud af, hvordan vi gør Østersøen til 

et Fredens Hav, får stoppet produktionen af dræberrobotter og får danske politikere til 

at skrive under på FNs forslag om totalt forbud mod A-våben.  

Under selve folkemødet 14.-17. juni spreder vi fredsbudskabet i andres telte, i optog 

gennem folkemødemylderet, fra talerstolene og via egne arrangementer: 

Torsdag 13:15–14:00  Dialogmøde i Civiltinget - Alliancefri nordisk sikkerhedspolitik  

Fredag 17:00–19:00  Pop-Up om Østersøen som Fredens Hav – ved D99 

Lørdag 14:00–16:00  Pop-Up om alternativer til ny kold krig i Europa – ved D99 

Søndag   9:00–10:00  Pop-Up med sange om fred – ved A99 

 

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i 

statsligt regi. Vi ønsker en ambitiøs og fredsaktivistisk sikkerhedspolitik med visioner.  

Verden har ikke brug for mere militær, men for vilje og evne til at løse 

konflikter med ikkemilitære midler! 
  

 

Fredsministeriums fredshøjskole på Bornholm får atter base på  

Store Lærkegård på Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås 

i gå- og cykelafstand af Folkemødet. 

 

Vi bor omkring 40 mennesker sammen på Store Lærkegård, og der er 

måske også plads til dig. Du kan enten leje en seng for 500 kroner i et 

rum sammen med 3 andre, eller fylde et helt værelse for 2000 kroner.  
 

 
 

Prisen er uanset om du vil bo på Lærkegården i alle dage fra den 11. til den 18. juni, 

eller kun under selve Folkemødet. Du kan enten selv prøve at finde nogle andre at 

dele værelse med eller skrive til os - så vil vi indlogere dig trygt og godt med andre.  

Dette er ikke et hotel, men et fællesskab hvor alle hjælper til. Du kan leje sengelinned 

og håndklæde for 60 kroner. Vi har også plads til enkelte telte med adgang til fælles-

bruser. Vil du overnatte i telt koster det 150 kroner pr. person uanset antallet af dage.  

Der er begrænset plads, og fordeling af pladser foregår efter først til mølle-princippet. 

Du vil hurtigt få svar via mail om der var plads, om betaling og andre detaljer. Først 

når din betaling er sket, er din booking garanteret.  

Skriv en mail om hvor mange pladser, du har brug for og hvor – samt hvornår du 

ankommer og rejser igen. Husk også tydelig angivelse af dit og dine eventuelle 

samboendes navne - og send mailen senest 13. maj til Carsten Andersen på 
carsten@fred.dk  

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har 

arbejdet for et fredsministerium i statsligt regi.  

Vi ønsker en mere ambitiøs og fredsaktivistisk sikkerhedspolitik med visioner - et 

fredeligt alternativ til tidens militaristiske politik. Fredsministerium er den danske 

afdeling af GAMIP - The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace. 

Hvis du ikke kommer til Bornholm, men gerne vil være med i fællesskabet eller vide 
mere, så kontakter du os og finder oplysning om hvem vi er, hvornår næste 

fællesmøde finder sted, læser om tidligere og kommende arrangementer og alt andet 

relevant på vores Facebook og hjemmeside:  

Fredsminsterium.dk        Facebook.com/Fredsministerium.dk         Gamip.org 



Dialogmøde Torsdag 14. juni 13.15.- 14.00 i Civiltinget (C8) 
Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og 
europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik 

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk 
deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, 
Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede 
forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har 
taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling og frygten for en ny kold og varm 
krig i Europa er vokset frem igen.  

Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger en række eksperter og 
politikere om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og 
fælles Europæisk politik på området – og hvad den i givet fald så skal bestå af?  

Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny 
dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye 
sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område og 
Østersøen som Fredens Hav, som centralt omdrejningspunkt. 

Christian Juhl, udenrigspolitisk ordfører og ordfører for Nordisk samarbejde i 
Enhedslisten, medlem af udenrigsudvalget og Nordisk Råd og præsenterer her den 
nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den 
venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd 2017.  

Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud 
på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære 
komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.  

 

 

Pop-Up Event Fredag 15. juni 17.00 – 19.00 ved Brandstationen (D99) 

Truslen fra Rusland er overdrevet - NATO og Rusland bør afstå fra oprustning 
og offensive øvelser.  

Mød fredsfolk med drømme om Østersøen som Fredens Hav. Danmark har været 
krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak og Syrien. Indkøb af 
krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre Danmark kampklar mod 
den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren tordner om. Fredsministerium 
mener truslen er overdrevet – og det samme gør forsvarschefen og efterretnings-
tjenesten!  

Danmark bør kritisere NATOs krav om øgede militærbudget og støtte til atomvåben - 
det er våbenkapløbet med Rusland, der er farligt. Vi er imod militarisering af 
Bornholm og øerne i Østersøen, hvor både NATO og Rusland burde afstå fra 
oprustning og offensive øvelser. Vi arbejder for Østersøen som et Fredens Hav, for der 
findes alternativer: Tag angrebet ud af forsvaret - skab en fredsaktivistisk 
udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitærkonfliktløsning. 

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i 
statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og vær med! 

 

  



Pop-Up Event Lørdag 16. juni 14.00 – 16.00 ved Brandstationen (D99)  
Et våbenkapløb med Rusland kan føre til krig - hør om realistiske alternativer 
til oprustningen. Mød fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa. 

Danmark har været krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak 
og Syrien. Indkøb af krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre 
Danmark kampklar mod den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren 
tordner om. Fredsministerium mener truslen er overdrevet – og det samme gør 
forsvarschefen og efterretningstjenesten!  

Danmark bør kritisere NATOs krav om øgede militærbudget og støtte til atomvåben - 
det er våbenkapløbet med Rusland, der er farligt. Vi opfordrer i stedet både NATO og 
Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser.  

Vi foreslår realistiske og gennemprøvede alternativer til krigspolitikken med fokus på 
FN, ikkemilitær konfliktløsning, nedrustningsforhandlinger og afståelse fra offensive 
øvelser – også i Østersøområdet.  

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i 
statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og vær med! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pop-Up Event Søndag 17. juni 9.00 – 10.00 ved Danchells plads (A99) 
Syng morgensang med fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa. 
Mød fredsfolk der tror på sange om fred! 

Fredsministerium kickstarter sidste morgen på Folkemødet med gode fredssange. Vi 
er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi - 
gennem dialogmøder med eksperter og politikere om en selvstændig dansk 
sikkerhedspolitik.  

Danmark har været krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak 
og Syrien. Indkøb af krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre 
Danmark kampklar mod den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren 
tordner om.  

Fredsministerium mener truslen er overdrevet - det er våbenkapløbet med Rusland, 
der er farligt. NATO og Rusland bør afstå fra oprustning og offensive øvelser - også i 
Østersøområdet. Vi foreslår realistiske og gennemprøvede alternativer til krigs-
politikken med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning og nedrustningsforhandlinger.  

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i 
statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og syng med! 
 



KOM OG SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN 

VED FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I 2018 

Fredsministerium er på Bornholm i en hel uge - og du kan være med! 

Vi holder fredshøjskole fra den 11. juni til den 18. juni på Store Lærke-

gård tæt på Folkemødet med hyggeligt samvær og gode workshops. 

En hel uges ophold giver mulighed for nogle dages intenst samvær, hvor vi både kan 

udveksle viden og erfaringer, og planlægge aktiviteter til selve Folkemødet. 

Du kan deltage i workshops fra 11.-13. juni og være med til at udvikle alternativer til 
oprustning og konfrontation, og for eksempel finde ud af, hvordan vi gør Østersøen til 

et Fredens Hav, får stoppet produktionen af dræberrobotter og får danske politikere til 

at skrive under på FNs forslag om totalt forbud mod A-våben.  

Under selve folkemødet 14.-17. juni spreder vi fredsbudskabet i andres telte, i optog 

gennem folkemødemylderet, fra talerstolene og via egne arrangementer: 

Torsdag 13:15–14:00  Dialogmøde i Civiltinget - Alliancefri nordisk sikkerhedspolitik  

Fredag 17:00–19:00  Pop-Up om Østersøen som Fredens Hav – ved D99 

Lørdag 14:00–16:00  Pop-Up om alternativer til ny kold krig i Europa – ved D99 

Søndag   9:00–10:00  Pop-Up med sange om fred – ved A99 

 

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i 

statsligt regi. Vi ønsker en ambitiøs og fredsaktivistisk sikkerhedspolitik med visioner.  

Verden har ikke brug for mere militær, men for vilje og evne til at løse 

konflikter med ikkemilitære midler! 
  

 

Fredsministeriums fredshøjskole på Bornholm får atter base på  

Store Lærkegård på Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås 

i gå- og cykelafstand af Folkemødet. 

 

Vi bor omkring 40 mennesker sammen på Store Lærkegård, og der er 

måske også plads til dig. Du kan enten leje en seng for 500 kroner i et 

rum sammen med 3 andre, eller fylde et helt værelse for 2000 kroner.  
 

 
 

Prisen er uanset om du vil bo på Lærkegården i alle dage fra den 11. til den 18. juni, 

eller kun under selve Folkemødet. Du kan enten selv prøve at finde nogle andre at 

dele værelse med eller skrive til os - så vil vi indlogere dig trygt og godt med andre.  

Dette er ikke et hotel, men et fællesskab hvor alle hjælper til. Du kan leje sengelinned 

og håndklæde for 60 kroner. Vi har også plads til enkelte telte med adgang til fælles-

bruser. Vil du overnatte i telt koster det 150 kroner pr. person uanset antallet af dage.  

Der er begrænset plads, og fordeling af pladser foregår efter først til mølle-princippet. 

Du vil hurtigt få svar via mail om der var plads, om betaling og andre detaljer. Først 

når din betaling er sket, er din booking garanteret.  

Skriv en mail om hvor mange pladser, du har brug for og hvor – samt hvornår du 

ankommer og rejser igen. Husk også tydelig angivelse af dit og dine eventuelle 

samboendes navne - og send mailen senest 13. maj til Carsten Andersen på 
carsten@fred.dk  

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har 

arbejdet for et fredsministerium i statsligt regi.  

Vi ønsker en mere ambitiøs og fredsaktivistisk sikkerhedspolitik med visioner - et 

fredeligt alternativ til tidens militaristiske politik. Fredsministerium er den danske 

afdeling af GAMIP - The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace. 

Hvis du ikke kommer til Bornholm, men gerne vil være med i fællesskabet eller vide 
mere, så kontakter du os og finder oplysning om hvem vi er, hvornår næste 

fællesmøde finder sted, læser om tidligere og kommende arrangementer og alt andet 

relevant på vores Facebook og hjemmeside:  

Fredsminsterium.dk        Facebook.com/Fredsministerium.dk         Gamip.org 
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