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SØNDAG 12. JUNI 2005
10.00

AVREISE FRA LYNGØRPORTEN
Til Risør.

11.00

FREDSGUDSTJENESTE I DEN HELLIGE ÅNDS KIRKE
Sogneprest Per Oscar Berg og stabsprest Bård Mæland.
Musikalske innslag. Offer.
Kirkekaffe på kirkebakken etter gudstjenesten.

13.00

REISELEDERSAMLING
Seminar for Aktive Fredsreisers reiseledere. Seminaret varer til kl. 15.00.

13.30

VEKTERVANDRING
Risørs vekter, John Thomas Axelsen, guider en rundtur i gamle Risør.

15.00

AVREISE RISØR
Bussene kjører tilbake til Oslo Bussterminal Galleriet og
jernbanestasjonen i Stavanger.

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

AKTIVE FREDSREISER

kunnskap om

Fredsskapende arbeid blir en stadig viktigere oppgave.
Vi i Aktive Fredsreiser tror at kunnskap og dialog er stikkord for å skape
fred. Derfor arrangerer vi seminarer, kulturelle samlinger, internettkurs i
menneskerettigheter og dokumentasjonsreiser til konsentrasjonsleirer
for skoleelever. Gjennom å samle mennesker som er opptatt av, og har
kunnskap om, dette viktige temaet, vil vi legge en liten brosten på
veien mot en bedre verden.

konflikt- og fredsskapende
prosesser
på en
forståelig og god måte
til folk flest

For informasjon og påmelding, kontakt

Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
kontor@aktive-fredsreiser.no

invitasjon
risør

11. og 12. juni 2005

www.aktive-fredsreiser.no

lørdag

fangenes

testamente
Fangenes Testamente 2005 deles mellom stabsprest dr. theol. Bård Mæland og
Det norske feltprestkorpset. Begge prisvinnerne er med på å bygge det bolverk som er

LØRDAG 11. JUNI 2005
08.30

13.00

ANKOMST LYNGØRPORTEN
Innsjekking på hotellet.

13.30

AVREISE TIL RISØR - LETT MÅLTID
Det serveres snitter, vafler og kaffe/brus ombord i bussen eller på Torvet.
Aktive Fredsreiser har stand på Torvet. Klasse fra Risør Ungdomsskole
selger vafler, kaffe og brus til inntekt for klassetur med Aktive Fredsreiser.

14.00

nødvendig for å sikre at bruk av væpnede styrker skjer innenfor folkerettslige og

AVREISE FRA OSLO OG STAVANGER
Avreise Oslo Bussterminal Galleriet og jernbanestasjonen i
Stavanger. Påstigning underveis. Påstigningsliste blir ettersendt.

AKTIVE FREDSDAGER I RISØRHUSET - ÅPENT FOR ALLE
● Musikalsk innslag ved Oddvar Hummelvoll og Kjell Stavelin.
● Vidar Fjeldstad ønsker velkommen til Aktive Fredsdager i Risørhuset.
● Risørs ordfører, Lars Lauvhjell, åpner fredsdagene 2005.

moralske standarder, og at krigsforbrytelser og fornedrende handlinger unngås.

HANNE SOPHIE
GREVE

FANGENES TESTAMENTE
● Hvorfor en pris som Fangenes Testamente?
Hanne Sophie Greve, leder for juryen.
● Aktive Fredsreisers visjon og Fangenes Testamente.
Helga Arntzen, grunnlegger og daglig leder av Aktive Fredsreiser.
HOVEDFOREDRAG
● Utdannelse og dannelse:
Kan vi bygge et bolverk mot ondskap?
Henrik Syse, seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO).
● Om prisvinner Bård Mæland og Feltprestkorpset.
Hanne Sophie Greve, leder for juryen.
● Overrekkelse av prisen.
Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser, samt en representant fra PRIO.
● Prisvinnerens takketale
Stabsprest Bård Mæland og Feltprestkorpset.
16.00

16.30

18.00

AVREISE TIL LYNGØRPORTEN FOR PÅMELDTE GJESTER

20.00

FESTMIDDAG PÅ LYNGØRPORTEN FOR PÅMELDTE GJESTER

FELTPRESTKORPSET
får prisen for sitt arbeid med
å sikre etikkundervisning i
Forsvaret, kombinert med
forskning om hvordan man
kan sikre solide moralske
standarder blant soldater
og offiserer.

HELGA
ARNTZEN

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:

PAUSE
Kaffe og vafler selges i foajeen til inntekt for klassetur med Aktive
Fredsreiser. Fotoutstilling “Risør en fredsby” ved Risør Fotoklubb.
FAGSEMINAR
Hvordan forebygger vi krigsforbrytelser og etiske overtramp?
Tanker om soldaters og offiserers utdannelse.

BÅRD MÆLAND
får prisen for sitt arbeid
med å integrere etikk og
gode holdninger i Forsvaret.
Av hans faglige arbeid understrekes etableringen av de
høyt respekterte fagtidsskriftene
Pacem og Journal of Military Ethics,
som begge har bidratt til styrket
refleksjon, i Norge og internasjonalt.

● Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
● Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?
● Hvis konfliktene ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?
HENRIK
SYSE

www.aktive-fredsreiser.no/fangenes_testamente.htm

