Påmelding til fangenes testamente i risør
tidsvitner, reiseledere, ressurspersoner og tidligere prisvinnere av
blanche Majors forsoningspris og fangenes testamente
Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 20. juni kl. 08.30
Påstigning .........................................................................
(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 21. juni kl. 14.00)
Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom lørdag 20.06.2015 på Bokhotellet Lyngørporten
Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 350,- per natt) lørdag 20.06.2015 på Bokhotellet
						
Jeg/vi ønsker å delta på festmiddagen
Navn..........................................................................................

Fangenes
Testamente
2015

Adresse.......................................................................................
Postnr./sted.................................................................................
Telefon...........................................................Antall.....................

fangenes
testamente

Påmelding til fangenes testamente i risør – andre INVITERTE
Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 20. juni kl. 08.30
Påstigning .........................................................................
(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 21. juni kl. 14.00)
Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom (kr. 700,- per pers. per. natt)
lørdag 20.06.2015 på Bokhotellet Lyngørporten
Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 950,- per natt) lørdag 20.06.2015 på Bokhotellet
						
Jeg/vi ønsker å delta på festmiddagen (kr. 400,-)

skal gis til
personer eller grupper
som har gjort
noe spesielt
for å formidle
kunnskap om
konflikt- og
fredsskapende prosesser
på en forståelig

Navn..........................................................................................

og god måte

Adresse.......................................................................................

til folk flest

Postnr./sted.................................................................................
Telefon...........................................................Antall.....................

For nærmere informasjon, kontakt

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

www.aktive-fredsreiser.no

invitasjon

20. og 21. juni

2015

søndag

LØRDAG 20. JUNI 2015



KL. 08.30

Avreise med buss fra Oslo Bussterminal.



KL. 13.00

Enkel servering på Fredshuset for inviterte gjester.

FRA KL. 14.00 PÅ FREDSHUSET – ÅPENT FOR ALLE:
Prisutdelingen ”Fangenes Testamente” til prisvinner
ALF R. JACOBSEN, konferansier Henrik Syse/Vidar
Fjeldstad.

•
•

Åpning ved Ordfører Per Lunden
Musikalske innslag.

•

Historie og statutter for prisen ”Fangenes Testamente”
ved Hanne Sophie Greve.

•

Helga Arntzen om Aktive Fredsreiser

•

Hovedtale ved Alf R. Jacobsen.

•

Musikalske innslag.

•

Henrik Syse: Om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.

•

Om prisvinner ved Henrik Syse.

•

Overrekkelse av prisen til prisvinner Alf R. Jacobsen
ved Helga Arntzen.

•

Prisvinnerens takketale.

•

Musikalske innslag.

•

En avsluttende hilsen fra Ordfører Per Lunden .

•

Musikalske innslag.

HENRIK SYSE

SØNDAG 21. JUNI 2015



KL. 08.30 Medlemsmøte Den Norske Buchenwaldforeningen på Bokhotellet



KL. 10.00

Avreise fra Bokhotellet Lyngørporten med buss til Risør



KL. 11.00

Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kirkekaffe etterpå.



KL. 13.00

Lett måltid for invitere gjester på Fredshuset.



KL. 14.00

Avreise med buss til Oslo.

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER
AKTIVE
FREDSREISER

ALF R. JACOBSEN

HANNE SOPHIE
GREVE

Prisen Fangenes Testamente for 2015 tildeles forfatteren Alf R. Jacobsen for hans
bidrag som historieforteller til å styrke kunnskapen om Den andre verdenskrig.
Prisens hensikt er å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til forskere, forfattere og
andre som bruker av sin kunnskap til å bringe kunnskap og viktige debatter ut i
offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og
ondskap.
Fangenes Testamente tar sitt utgangspunkt i nettopp Den andre verdenskrig, og
derfor er det særlig passende i år, 75 år etter at krigen kom til Norge og 70 år
etter at den tok slutt, å tildele prisen til en formidler som har skrevet om sentrale
hendelser under nettopp Den andre verdenskrig.

HELGA
ARNTZEN

TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

Gjennom sine bøker om Den andre verdenskrig har Alf R. Jacobsen bidratt til
å levendegjøre og også nyansere viktige hendelser i den norske krigshistorien.
Jacobsen er allment anerkjent som en drivende god historieforteller. Derigjennom
har han også maktet å minne et moderne publikum om hvor dramatisk, vanskelig
og avgjørende Den andre verdenskrig var, ikke bare militært, men også politisk
og ideologisk.
Alf R. Jacobsens kombinasjon av en særegen fortellerevne og en sterk historisk
bevissthet gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes Testamente.

Foto: Fredrik Bjerknes

lørdag

ALF R. JACOBSEN
– PRISVINNER

fangenes

VIDAR FJELDSTAD

testamente
Det var Tollef Larsson som ga daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser,

Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer



KL. 16.30
		



KL. 19.00

Avreise med buss
fra Fredshuset til
Bokhotellet Lyngørporten

Festmiddag
på Bokhotellet Lyngørporten, Gjeving.
(Overnatting på Bokhotellet)

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:

TORE FROST

•
•
•

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

