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søndag
SØNDAG 10. JUNI 2007

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

FREDSGUDSTJENESTE I DEN HEllIGE åNDS KIRKE
Sogneprest Per Oscar Berg.
Musikalske innslag. Offer.
Kirkekaffe på kirkebakken etter gudstjenesten.

lUNSJ I FREDSHUSET
For påmeldte gjester.

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

AKTIVE FREDSREISER  skal arbeide for å gi mennesker tro på at konflikter 
kan løses, og at fred kan skapes. Det er egne holdninger og handlinger som 
er det avgjørende.
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.

For informasjon og påmelding, kontakt

09.30

11.00

13.00

14.00

Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn 4B
Postboks 19, 4950 RISØR
Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
Mobil: 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no



lørdag
lØRDAG 09. JUNI 2007

AVREISE STAVANGER 
Avreise jernbanestasjonen i Stavanger. Påstigning underveis. 
Påstigningsliste blir ettersendt.

AVREISE FRA OSlO
Avreise Oslo Bussterminal Galleriet. Påstigning underveis.
Påstigningsliste blir ettersendt.

ANKOMST RISØR - lETT MålTID
Det serveres snitter, vafler og kaffe/brus i Fredshuset.
 

AKTIVE FREDSDAGER I RISØRHUSET - åPENT FOR AllE
    •Musikalsk innslag ved Oddvar Hummelvoll, Paula og Roma Krzemien.
 •Vidar Fjeldstad ønsker velkommen til Aktive Fredsdager i Risørhuset.
 •Risørs ordfører, Lars Lauvhjell, åpner fredsdagene 2007.

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
 •Foredrag av filosof Lars Fredrik Svendsen
 •Om tidligere prisvinnere og om årets prisvinner Kåre Lode.
 v/Henrik Syse, medlem av juryen.
 •Overrekkelse av prisen.
   Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser, og Hanne Sophie Greve, leder av
   juryen.
 •Prisvinnerens takketale. 
   Kåre Lode

PAUSE
Kaffe og vafler selges i foajeen til inntekt for Risprosjektet i Sutukoba,
Gambia. 

FESTMIDDAG MED DANS I RISØR RåDHUS FOR PåMElDTE GJESTER

07.00

08.30

13.00

14.00

16.00

20.00

HANNE SOPHIE 
GREVE

HELGA
ARNTZEN

HENRIK
SYSE

testamente
fangenes

www.aktive-fredsreiser.no/fangenes_testamente.htm

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:

 •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?

Fangenes Testamente tildeles forsker og fredsmegler Kåre Lode for hans 

utrettelige, orginale og mangeårige arbeid med å motvirke konflikt, bekjempe 

ondskap og sikre fred i flere land i Afrika. Han er mest kjent for sitt unike bidrag 

til fredsmeglingen i Mali på 1900-tallet, som bidro til en slutt på mange års 

borgerkrig. Men han har også arbeidet i andre land i Afrika, bl.a med å sikre 

tidligere barnesoldater en verdig framtid.

KåRE lODE har på stillferdig, uegen-
nyttig og modig vis brukt av både sitt 
intellekt og sine praktiske ferdigheter 
til å motvirke konflikt og skape fred. 
Han har gjort det på en måte som har 
respektert og utviklet lokal kunnskap i 
de områdene han har arbeidet, og slik 
har han også vist respekt for 
enkeltmenneskenes og 
lokalsamfunnenes verdighet og verdi.


